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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa centra-se nos riscos da nanotecnologia e a responsabilidade 
socioambiental e ética da empresa à luz dos direitos humanos. Delimita-se na 
responsabilidade da empresa diante dos riscos oferecidos pela nanotecnologia à saúde e 
segurança humana. Em tal abordagem busca-se destacar que tais riscos não se limitam ao 
ambiente interno da empresa, onde potencialmente são produzidos, pois por suas 
peculiaridades podem afetar também o ambiente externo e consequentemente a sociedade 
como um todo. Objetiva-se, portanto, aproximar a realidade atual de acelerado 
desenvolvimento tecnológico à ciência do direito, refletindo sobre questões relativas à 
proteção humana em face dos riscos da nanotecnologia. A nanotecnologia tem potencial para 
proporcionar muitas realizações em benefício do homem, no entanto, por outro lado, existem 
muitas dúvidas sobre seus potenciais riscos. Assim, no âmbito da empresa que lida com a 
nanotecnologia importa uma atuação responsável, pois os potenciais efeitos nocivos podem 
atingir tanto as pessoas dentro da empresa quanto fora, respectivamente, os trabalhadores que 
se expõem a manipulação de (nano) materiais, consumidores de produtos que envolvem tais 
materiais e a coletividade em geral, no caso de contaminação do meio ambiente. Nesse 
sentido, vale ressaltar que as empresas possuem responsabilidade perante a ordem interna e 
internacional de respeitar os direitos humanos em toda sua extensão, sendo que além da 
responsabilidade econômica a empresa também têm as responsabilidades social e ambiental 
que decorrem da segunda e terceira gerações firmadas de direitos humanos. Contudo, ante a 
complexidade que envolve a cadeia tecnológica com resultados em escala e de alcances 
indeterminados é possível afirmar que, para funcionalização do direito, a empresa deve 
incorporar uma nova responsabilidade diante do imprevisível – uma responsabilidade ético-
tecnológica de antecipação dos riscos. A técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica e 
documental, sob uma abordagem dedutiva e em alguns pontos indutiva acerca do tema. 
Aderindo à ideia de antecipação dos danos para interpretar o objeto. 

 

 

Palavras Chave: nanotecnologia, direitos humanos, empresa. 



 

SINTESI 

 

Il tema di questa ricerca si concentra nei rischi della nanotecnologia e la responsabilità 
sociale-ambientale e l’etica dell’impresa alla luce dei diritti umani. È delimitato il tema nella 
responsabilità dell’impresa fronte i rischi della nanotecnologia per la salute e la sicurezza 
umana. In tale approccio è cercato di evidenziare che tali rischi non si limitano all’ambiente 
interno dell’impresa, dove sono potenzialmente prodotte, per le sue peculiarità può anche 
influire l'ambiente esterno e quindi l'intera società. L'obiettivo è, quindi, ravvicinare la realtà 
attuale del rapido sviluppo tecnologico a scienza del diritto, riflettendo su questioni di 
protezione umana contro i rischi della nanotecnologia. La nanotecnologia ha il potenziale di 
fornire numerose realizzazioni a beneficio dell'uomo, tuttavia, d'altra parte, ci sono molte 
domande circa i suoi rischi potenziali. Così, nell’ambiente dell’impresa che si occupa della 
nanotecnologia, è importante un agire responsabili, perché gli effetti nocivi può raggiungere 
tanto le persone all'interno dell'impresa quanto all'esterno, rispettivamente, i lavoratori che 
sono esposti alla manipolazione dei (nano) materiali, i consumatori di prodotti che 
coinvolgono tali materiali e la comunità in genere, nel caso di contaminazione dell'ambiente. 
In questo senso, è da notare che le imprese hanno responsabilità fronte l’ordine nazionale e 
internazionale di rispettare i diritti umani in tutta la sua estensione, aggiunta della 
responsabilità economica, l'impresa anche dispone responsabilità sociale e ambientale 
risultante delle seconde e terze generazioni di diritti umani. Tuttavia, data la complessità 
insita nella catena tecnologica con risultati in scala e di dimensioni indeterminate, è possibile 
dire che, per la funzionalizzazione del diritto, l'impresa deve incorporare una nuova 
responsabilità per l'imprevedibile - una responsabilità etico-tecnologica di anticipazione dei 
rischi. La tecnica utilizzata è la bibliografica e documentario, sotto un approccio deduttivo e 
in altre induttivo sull'argomento. Aderendo all’idea di anticipazione dei danni per interpretare 
l'oggetto. 

 

 

Parole Chiave: nanotecnologia, diritti umani, impresa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema desta pesquisa centra-se nos riscos da nanotecnologia e a 
responsabilidade socioambiental e ética da empresa à luz dos direitos humanos. 
Delimita-se a abordagem do tema na responsabilidade da empresa diante dos riscos 
oferecidos pela nanotecnologia à saúde e segurança humana. Em tal abordagem 
busca-se destacar que tais riscos não se limitam ao ambiente interno da empresa, onde 
potencialmente são produzidos, pois por suas peculiaridades podem afetar também o 
ambiente externo e consequentemente a sociedade como um todo.   
 Desta feita, a investigação se dará a partir da seguinte pergunta: a 
responsabilidade socioambiental da empresa abrange o ideal de afastamento dos 
possíveis danos que podem ser acarretados em decorrência dos riscos da 
nanotecnologia ou seria necessária uma ampliação da responsabilidade da empresa 
diante de tal contexto que impõe ações de cautela? 
 Inicialmente, é possível considerar que essa problemática reclama por uma 
ampliação da responsabilidade da empresa para o campo da ética tecnológica. Tendo 
em vista que se trata de uma ética aplicada à tecnologia que pode se pautar em 
princípios jurídicos fundamentais como o da dignidade da pessoa humana, prevenção, 
precaução, bem como, o princípio da proporcionalidade que tem por fim a 
compatibilização dos interesses envolvidos, referentes à proteção humana, 
desenvolvimento tecnológico e ordem econômica.  
 Sendo que, para efetiva realização dos princípios, que protegem o bem-estar 
humano no contexto da empresa, cumpre promover a funcionalização dos direitos por 
meio da responsabilidade que conduz ao cumprimento dos deveres e obrigações 
respectivos.  
 Os princípios, por sua vez, são essências para o presente estudo, pois 
vinculam as ações públicas e privadas em razão da posição privilegiada que ocupam 
no ordenamento jurídico.  
 Objetiva-se, portanto, aproximar a realidade atual de acelerado 
desenvolvimento tecnológico à ciência do direito, refletindo sobre questões relativas à 
proteção humana em face dos riscos da nanotecnologia.  
 Para tanto, a temática será introduzida a partir dos conceitos de direitos 
humanos e funcionalização, contemplando o processo dinamogenesis, assim como, as 
gerações de direitos humanos. Na sequência, passa-se à abordagem dos riscos sob a 
ideia de desenvolvimento tecnológico sustentável na empresa, destacando 
características do atual modelo de sociedade pós-moderna. 
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  Desse ponto, levantam-se considerações sobre tecnologia e poder, para então 
tratar especificamente da nanotecnologia. Vale evidenciar preliminarmente que o 
termo nanotecnologia está no singular, pois esta pesquisa não pretende esgotar todas 
as possibilidades de aplicações, o que implicaria em sua pluralidade. Convém 
esclarecer que se trata de uma série de tecnologias que variam conforme a natureza do 
material a ser manipulado e convergem na escala nanométrica de tamanho. 
 Tendo por base os riscos oferecidos pela nanotecnologia à saúde e segurança 
nos âmbitos interno e externo da empresa, inicia-se uma reflexão concernente à 
proporcionalidade jurídica como elemento de equilíbrio entre desenvolvimento 
tecnológico e proteção humana. Tal reflexão se desenrola para a esfera da 
vulnerabilidade e se encerra na proposição acerca do agir responsável diante dos 
riscos nanotecnológicos.  
 Por último, aponta-se para a concretização desses ideais por meio da 
chamada responsabilidade socioambiental até chegar à responsabilidade ético-
tecnológica da empresa perante a sociedade. 

Justifica-se esta investigação pela necessidade de considerar se a realidade 
tecnológica contemporânea implica deveres e obrigações novos, tendo em vista que o 
novo agir da sociedade tecnológica além de originar riscos consideráveis, provocam 
efeitos que vão muito além das reais intenções. 

 Ainda, fundamenta-se pela indispensabilidade de contínua concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana diante das mudanças históricas. Ressalta-se 
que em razão da complexidade que envolve o desenvolvimento tecnológico é preciso 
à criação de limites de atuação. Isso reflete, pois no reconhecimento mútuo das 
responsabilidades individuais e coletivas de resguardar a fragilidade humana.  

O presente estudo tem aderência à área de concentração Justiça, Empresa e 
Sustentabilidade, bem como à linha de pesquisa Empresa, Sustentabilidade e 
Funcionalização do Direito, dado que busca realçar nas funções da empresa a 
realização dos direitos humanos fundamentais, refletindo no encontro dos espaços 
públicos e privados para concretização desses direitos.  
 A técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica e documental, sob uma 
abordagem dedutiva e em alguns pontos indutiva, conforme será indicado no decorrer 
do trabalho, acerca do tema. Aderindo a uma perspectiva de responsabilidade de 
antecipação dos danos para interpretar o objeto. 
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1 DIREITOS HUMANOS E FUNCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 
 

 Os Direitos Humanos são considerados direitos históricos, conquistados por 

meio de lutas para afirmação e ampliação dos direitos garantidores do bem estar 

humano ao longo da história.  

 As “raízes” dos direitos humanos podem ser encontradas nos princípios e 

reivindicações contidas nas declarações de direitos da Idade Antiga e Idade Média, na 

chamada “pré-história” dos direitos humanos. 1  Já as primeiras conquistas e 

afirmações de direitos humanos ocorreram a partir da criação do chamado Estado de 

Direito, entre os séculos XVII e XVIII. Esses direitos são denominados direitos de 

primeira geração.2 No século XIX iniciam-se reivindicações de novos direitos, sendo 

que no início do século XX surgem as conquistas dos direitos de segunda geração no 

âmbito do Estado Social de Direito. Em meados do século XX são reconhecidos os 

direitos de terceira geração no atual cenário do Estado Democrático e Social ou 

Socioambiental de Direito. 

 No contexto do Estado de Direito a preocupação predominante era com o 

direito de liberdade frente o poder do Estado, sendo que no período seguinte as 

carências percebidas e reivindicações são relativas ao direito de igualdade. Nessa 

linha de desenvolvimento social tais exigências adquirem novas razões passando a ser 

referentes aos direitos de solidariedade na conjuntura do Estado Democrático e Social 

ou Socioambiental de Direito.  

 Essa evolução histórica pode ser compreendida por intermédio do fenômeno 

da dinamogenesis 3  dos direitos humanos que consiste no nascimento e 

desenvolvimento dinâmico do direito de acordo com as necessidades apresentadas em 

cada momento da história, conforme será abordado mais adiante. 

Pérez Luño define Direitos Humanos como:  
um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e das igualdades 
humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional.4  

                                                             
1 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
2 As gerações de direitos humanos serão abordadas no item 1.3. 
3 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. 
4 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: 
Tecnos, 2010. p. 50, tradução nossa. (un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 
ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.). 
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 Segundo o autor a definição proposta busca unir as grandes dimensões que 

integram a noção geral dos direitos humanos, ou seja, a exigência jusnaturalista em 

relação a sua fundamentação e as técnicas de positivação e proteção que possibilitam 

seu exercício.5 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano6 sustentam que o 

principal fundamento dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, sendo 

que, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a expressão direitos 

humanos, vinculou-se ao valor da dignidade da pessoa humana, sob uma concepção 

de viver, conviver e futuro dos indivíduos dentro da comunidade. 

 Destarte, pode-se afirmar que com a ocorrência de atrocidades que atentaram 

de forma irreparável contra a vida de milhares de pessoas, resultando em tristes 

marcas na história que não podem ser apagadas, a humanidade se despertou para 

reclamar e ver assegurados os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. 

Tendo por base que os direitos humanos são o resultado de uma construção 

ao longo da história, que se deu por meio de lutas para conquistas de direitos, 

Norberto Bobbio afirma que: 
(...) os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.7 

 

Portanto, pode-se considerar que os direitos humanos foram sendo tomados 

de acordo com as carências humanas frente ao poder, carências de direitos, tais como, 

os de liberdade, igualdade e proteção da dignidade.  

 A princípio houve a conquista de direitos individuais relacionados aos 

valores de liberdade. Em um segundo momento se reconhece que esses direitos não 

são suficientes para assegurar a dignidade da pessoa humana, assim, ocorre à 

complementação com os direitos coletivos fundados no valor da igualdade. Após tais 

conquistas, a sociedade em constante evolução se modifica passando a ter novas 

carências de direitos, dos quais, se destacam o direito ao desenvolvimento e ao meio 

ambiente inclusive para as futuras gerações. Nesse sentido, são reconhecidos e 

                                                             
5 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: 
Tecnos, 2010. p. 53. 
6 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 217. 
7 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 5. 
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afirmados os direitos difusos sob a perspectiva do valor de solidariedade. Essa 

sequência de afirmação de direitos não se deu da mesma forma em todos os países, 

entretanto, é importante destacá-la para explicar a historicidade dos direitos humanos. 

Diante dessa evolução, muitos direitos foram conquistados em benefício da 

humanidade, mas isso não quer dizer que sua expansão acabou, pois com a 

transformação da sociedade, novas necessidades surgem o que dá lugar a novas 

construções dos direitos humanos. 

Importa, pois destacar a teoria do poder como basilar à formação dos direitos 

humanos. Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano argumentam que: 
O desenvolvimento da noção de direitos humanos configura uma história 
de confrontação e de luta incessante pelos valores da humanidade, em que 
o poder imposto aos homens e sua organização em comunidades, povos e 
Estados, foi se perdendo nas batalhas sob a ordem da liberdade, igualdade 
e solidariedade (fraternidade) dos seres humanos, que se rebelaram guiados 
pelas luzes da razão e dos valores e sentimentos compartilhados.8 
 

 Esses movimentos de lutas para o reconhecimento e proteção de direitos 

inerentes à dignidade da pessoa humana surgiram contra poderes que operavam de 

modo vertical, em desfavor da sociedade e até mesmo da humanidade. Tratava-se da 

imposição da vontade arbitrária daqueles que detinham o poder sobre a coletividade. 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, ainda afirmam 

que o poder é visto como algo que deve ser limitado e que pressupõe o direito de 

lutar, o direito de reivindicação e de disputa fundado no consentimento daqueles sobre 

quem o poder é exercido.9 

 Segundo os autores, o poder também pode ser manifesto por meio dos 

poderes ideológico, político, jurídico, econômico e até mesmo o da mídia.10  

 De maneira bastante sucinta, com base no entendimento dos autores, é 

possível compreender que: (i) o poder ideológico geralmente corresponde à crítica 

social contrária a determinadas crenças, sendo que, a partir da discussão e persuasão 

busca-se modificá-las. A ideologia fornece um conjunto de conceitos que revelam a 

forma pela qual as pessoas veem o mundo e aprendem a seu respeito. Destaca-se que 

o poder ideológico somado ao poder político, econômico e jurídico, constituem a 

ideologia do Estado, assim, o poder ideológico-político é o mais relevante para os 

                                                             
8 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 21-22. 
9 Ibidem. p. 32. 
10 Ibidem. p. 36. 
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direitos humanos; (ii) o poder político se apresenta como o mais geral, pois é o poder 

que organiza ou permite que se organizem todos os demais dentro da sociedade. O 

poder político é uma força nascida da vontade social que concede a titularidade do 

poder individual dos membros da sociedade a seus representantes. Tal poder se traduz 

na capacidade de se fazer obedecer exercida pelo Estado, destina-se, portanto, a guiar 

a comunidade, impondo a seus integrantes o comportamento necessário para chegar a 

uma ordem social entendida como adequada; (iii) o poder jurídico, em suma, se 

manifesta preponderantemente em relação à obediência a lei e sua efetividade, no 

entanto, lutas teóricas são travadas sobre a necessidade de a lei ser ou não elemento 

de regulação social indispensável de garantia jurídica, capaz de evitar abusos de 

autoridade ou a instauração da barbárie; (iv) o poder econômico se manifesta como 

uma forma sutil de dominação, mas com potencial de impor condutas e/ou 

comportamentos aos indivíduos, à coletividade e até aos Estados. A finalidade é a 

obtenção do lucro de bens e serviços por meio da atividade econômica; (v) o poder da 

mídia, da informação e da opinião pública, se tornou o mais influente entre os demais 

poderes, pois centrado nos meios de comunicação de massa, influencia os cidadãos na 

tomada de decisões, inclusive política.11 

 Vale apontar que o poder da mídia e da informação, quando solidificado, 

pode ser um instrumento potente para promover, fiscalizar e combater os demais 

poderes, pois induz comportamentos e forma opiniões sobre assuntos que se tornam 

conhecidos. Com base nessa ideia é possível pensar em um poder de propagação que 

integra sociedade e Estado. 

 O poder é essencial para o desenvolvimento dos direitos humanos, podendo, 

nesse contexto, ser negado e enfrentado por intermédio de lutas ou reivindicado para 

efetiva funcionalização dos direitos. Desse modo, pode-se afirmar ainda que a 

funcionalização dos direitos cria, para o poder estabelecido, responsabilidades legais e 

consequentemente limitações. 

 Nesse sentido, cumpre destacar a indiscutível importância dos poderes 

político, ideológico, jurídico e econômico, pois quando unidos e relacionados formam 

o chamado poder do Estado, sendo o mais complexo dos poderes devido sua 

abrangência e força ao envolver todos os poderes em um só. Logo, o poder estatal se 

traduz na soberania de organização e coação do Estado sobre os cidadãos.12  

                                                             
11 Ibidem. pp. 36-59. 
12 Ibidem. p. 62. 
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 Paulo Bonavides conceitua poder do Estado como o “elemento essencial 

constitutivo do Estado, o poder representa sumariamente aquela energia básica que 

anima a existência de uma comunidade humana num determinado território, 

conservando-a unida, coesa e solidária”.13 

 Assim, esse poder é exercido por uma minoria (governantes) que detém o 

poder no âmbito do Estado sobre a maioria (governados). Tal poder se manifesta por 

meio de leis e ideais políticos voltados a manter independência no cenário externo no 

que tange à soberania14 e uma ordem de organização social interna com diretrizes de 

convivência e força coercitiva. 

 Ainda enfatiza Paulo Bonavides que:  
o poder significa a organização ou disciplina jurídica da força e a 
autoridade enfim traduz o poder quando ele se explica pelo consentimento, 
tácito ou expresso, dos governados (quanto mais consentimento mais 
legitimidade e quanto mais legitimidade mais autoridade). O poder com 
autoridade é o poder em toda sua plenitude, apto a dar soluções aos 
problemas sociais.15 
 

 Portanto, o poder reflete a força, mas quando há consentimento dos 

governados o poder se reveste de autoridade. Dessa forma, o poder pode ser revestido 

em maior ou menor grau de autoridade, pois quanto mais consentimento houver, ou 

seja, quanto mais esse poder for abraçado pelo sentimento dos governados, mais 

legítimo será e consequentemente mais autoridade terá o poder governante.  

 O poder estatal, revestido de autoridade e legitimidade, se torna um 

instrumento indispensável para promoção de direitos e atendimento das necessidades 

humanas. No entanto, destaca-se o pensamento de Pérez Luño ao advertir que “a 

experiência nacional e internacional mostra que, somente onde existe uma aceitação 

social generalizada dos direitos humanos, estes se realizam sob a pressão de uma 

opinião pública humanitária. (...) As normas, as instituições e os juízes são condições 

necessárias, mas não suficientes, para o efetivo gozo das liberdades”.16 

                                                             
13 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 20. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 115. 
14 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano sustentam que soberania significa o poder 
supremo de uma autoridade dentro de certo território – o que só ocorre se essa autoridade, em primeiro 
lugar, detiver o domínio efetivo sobre todo o povo dentro desse território e, em segundo, que ela 
mesma não se sujeite a nenhum outro poder. Consequentemente, na forma clássica, soberania inclui 
tanto o poder interno perfeito quanto uma perfeita independência externa. Direitos Humanos: 
conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 82. 
15 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 20. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 116. 
16 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 
Madrid: Tecnos, 2010. pp. 638-639, tradução nossa. (La experiencia nacional e internacional muestra 
que, sólo donde existe una aceptación social generalizada de los derechos humanos, éstos se cumplen 
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 Nessa linha de pensamento o autor pontua uma questão de suma importância 

para prevalência dos direitos humanos que é a consciência dos cidadãos acerca desses 

direitos que se dá por meio da educação e da cultura cívica, pois a sociedade civil 

articulada tem poder para exercer pressão sobre os demais poderes para ver 

assegurados e protegidos os direitos humanos. Esse poder da sociedade civil se 

compreende como um poder difuso e horizontal que atua mediante cooperação e 

solidariedade, sendo assim, mais igualitário e eficiente frente aos demais que atuam 

de forma vertical. 

 Para compreensão da importância dos direitos humanos para o objeto deste 

estudo, cumpre abordar as características dos direitos humanos. As primeiras que 

podem ser destacadas são: a inalienabilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade e 

inviolabilidade. Tais características revelam que os direitos humanos são 

indisponíveis ainda que contrário ao consentimento da pessoa humana, desse modo, 

não se perdem por decurso de prazo nem podem ser violados por indivíduos ou 

demais autoridades.17 

 De acordo com Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, 

além das características tradicionais, outras particularidades dos direitos humanos 

devem ser ressaltadas. Desta feita, ressalta-se, o caráter histórico dos direitos 

humanos, pois, essencialmente são direitos conquistados ao longo do tempo com a 

finalidade de ampliar a proteção humana. Dessa forma, são divididos em categorias 

que se ligam à momentos da história marcados pela carência de tutela e de novos 

direitos. O desenvolvimento da concretização da dignidade da pessoa humana se dá 

pelo chamado processo dinamogenesis 18 , que permite a evolução dos direitos 

humanos de modo que as conquistas das gerações anteriores permaneçam válidas nas 

seguintes, porém, com nova roupagem, isto é, revestidas dos novos valores sociais 

predominantes naquele determinado momento histórico.19 

 Os direitos humanos, são compreendidos também como direitos expansivos 

(indivisíveis e interdependentes)20, ou seja, constituem um sistema unitário que se 

                                                                                                                                                                              
bajo la presión de una <<opinión pública>> humanitária. (...) Las normas, las instituciones y los jueces 
son condiciones necesarias, pero no suficientes, para el efectivo disfrute de las libertades.). 
17 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 229-231. 
18 A dinamogenesis dos direitos humanos será objeto de estudo no item 1.2. 
19 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 231-233. 
20 Ibidem. pp. 233-235. 



17 
 

sustenta pela mútua dependência entre os direitos, nesse sentido, um direito só é 

alcançado por meio do outro.  

 De outra parte, os direitos humanos possuem caráter dialético21, pois são 

abertos a novos complementos conforme a evolução da sociedade e do surgimento de 

reclamos inerentes a cada período histórico. Por fim, se caracterizam pela 

universalidade e utopia22, visto que, pertencem ao homem independentemente de 

fronteiras culturais, sociais, econômicas ou políticas, com o objetivo final de 

promover a proteção da humanidade como um todo.  

 Entretanto, tendo por base os traços característicos dos direitos humanos 

apontados nos parágrafos anteriores que, em suma, transmitem a ideia de constante 

evolução desses direitos por conta da mutabilidade social, pode-se afirmar que a 

busca de novos direitos com o ousado fim de proteger a humanidade para além das 

barreiras e poderes estabelecidos, deve ser movida por um pensamento utópico, quase 

ingênuo, em busca da perfeição para, dessa forma, conquistar ao menos o que é 

compreendido como justo para os homens. 

  

1.1 Direitos Humanos Fundamentais 

 

 Os direitos humanos nascem para tutelar as necessidades humanas em uma 

dimensão não apenas individual, mas também coletiva. Esses direitos, entendidos 

como inerentes ao homem passam a ser positivados em declarações universais e 

regionais de direitos, bem como, em âmbito interno nas constituições estatais.  

 Em síntese, o sistema de proteção dos direitos humanos tem como gênero os 

Direitos Humanos Fundamentais. Nessa linha, os Direitos Humanos Fundamentais se 

subdividem em direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos se 

dividem em Direitos Humanos Regionais tutelados pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), União Europeia (UE) e União Africana (UA) e Direitos 

Humanos Universais tutelados pela Organização das Nações Unidas (ONU), já os 

Direitos Fundamentais referem-se ao direito interno de cada Estado. 

 Norberto Bobbio enfatiza que “o reconhecimento e a proteção dos direitos do 

homem são a base das constituições democráticas”, de forma que, os direitos 

humanos, cada vez mais, passam a fazer parte das constituições, num processo de 

                                                             
21 Ibidem. pp. 235-237. 
22 Ibidem. pp. 238-242. 
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constitucionalização dos direitos humanos, para melhor garantia desses direitos no 

âmbito dos Estados.23  

 O autor sustenta que a Declaração Universal de Direitos Humanos é apenas o 

início de um longo processo de desenvolvimento dos direitos humanos, pois “os 

direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como 

direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como 

direitos positivos universais”.24 

 Os direitos humanos têm suas origens ligadas ao direito natural do homem e 

ao se desenvolverem no decorrer da história, tornam-se direito positivado, tanto em 

escala universal quanto estatal. Destaca-se, no entanto, que a universalidade25 dos 

direitos humanos no âmbito do multiculturalismo estatal pode sofrer diferentes 

interpretações, mas ainda que as culturas se diferenciem a essencialidade e natureza 

desses direitos não mudam, pois, em suma, são voltados à proteção da vida, liberdade, 

igualdade e dignidade da pessoa humana. 

 Nesse sentido argumenta Bobbio que após a Declaração Universal é possível 

ter a certeza histórica de que “toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e 

podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores”.26 

 A Declaração Universal de Direitos Humanos é o documento que aduz de 

modo inaugural os direitos humanos positivados e universais. Essa declaração é 

considerada a mais importante, pois dela surgem as demais declarações internacionais 

de direitos do homem, nas esferas universal e regional. Assim, a partir desse marco 

inicial, as constituições em âmbito estatal passam também a reconhecer e positivar os 

direitos humanos. 

 Pérez Luño expõe os sentidos de compreensão da positivação dos direitos 

humanos fundamentais. 27  Vale destacar, portanto, apenas a crítica quanto ao 

                                                             
23 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 203. 
24 Ibidem. 30. 
25 Flávia Piovesan argumenta que o ponto de partida dos relativistas é o coletivismo, sendo que o 
indivíduo é percebido apenas como parte integrante da sociedade. Diversamente, sob a ótica dos 
universalistas, o primado é o individualismo, portanto, o ponto de partida é o indivíduo, sua liberdade e 
autonomia, para então se chegar à coletividade. Sustenta ainda que “os instrumentos internacionais de 
direitos humanos são claramente universalistas, uma vez que buscam assegurar a proteção universal 
dos direitos e liberdades fundamentais (...) para os universalistas o fundamento dos direitos humanos é 
a dignidade humana, como valor intrínseco à própria condição humana”.  Direitos Humanos e o 
Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 216-218. 
26 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 28. 
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significado contraditório que doutrinariamente se reveste o problema da positivação 

desses direitos: 
Pois se, tal como postulam desde sempre os defensores dos direitos 
naturais, existem alguns direitos que o homem possui por sua mera 
condição e sem que para isso deva intermediar alguma concessão 
discricionária, parece sem propósito ou, quando menos, acessória sua 
positivação; entretanto, pelo contrário, o requisito de positividade é 
necessário para poder falar dos direitos fundamentais.28 

 

 De acordo com o autor, pode-se entender que as controvérsias acerca da 

positivação dos direitos humanos são fundadas no entendimento de que, como tais, 

esses direitos existem naturalmente com o homem antes mesmo de sua positivação. 

Contudo, por força de tantas violações e atrocidades contra a humanidade, praticadas 

em geral pelo próprio Estado, a positivação se faz necessária e indispensável para dar 

maior proteção e efetividade aos direitos humanos, principalmente quando passam a 

ser objeto de proteção do direito internacional, conforme será abordado mais adiante.  

 Por outro lado, o autor salienta que os direitos fundamentais necessitam de 

positivação, em razão de ser discutível seu caráter natural e necessário.29 Assim, os 

direitos fundamentais do Estado são positivados, mesclando-se com os princípios 

políticos, ideológicos e econômicos do Estado, formando a base do ordenamento 

jurídico estatal. Todavia, com o movimento de constitucionalismo dos direitos 

humanos, positivam-se esses direitos a partir de um exercício mútuo de 

constitucionalização dos diretos humanos e internacionalização dos direitos 

fundamentais. 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano afirmam que os 

direitos humanos compreendem uma complexa realidade de natureza ética, jurídica e 

política. Por conseguinte, os autores tratam da fundamentação dos direitos humanos, 

fixando a seguinte classificação: (i) fundamentação ético-jurídica ou jusfilosófica; (ii) 

fundamentação jurídico-positiva; e (iii) fundamentação jurídico-política.30 

                                                                                                                                                                              
27 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 
Madrid: Tecnos, 2010. p. 55. 
28 Ibidem. mesma página, tradução nossa. (Porque si, tal como postularon desde siempre los defensores 
de los derechos naturales, existen unos derechos que el hombre posee por su mera condición y sin que 
para ello deba mediar concesión discrecional alguna, parece ociosa o, cuando menos, accesoria su 
positivación; mientras que si, por el contrario, se precisa el requisito de la positividad para poder hablar 
de derechos fundamentales.). 
29 Ibidem. mesma página. 
30 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 218-229. 



20 
 

 Na fundamentação ético-jurídica ou jusfilosófica destacam-se 

posicionamentos jusnaturalista e juspositivista. A corrente jusnaturalista afirma que o 

fundamento do direito positivo são os próprios direitos humanos enquanto naturais da 

pessoa humana. Já a corrente juspositivista defende o caráter legal dos direitos 

humanos, ou seja, o fundamento jurídico dos direitos se encontra nas mesmas normas 

de direito positivo que os reconhecem. Ainda é possível subdividir a concepção 

jusnaturalista em: a) fundamento último, mediato ou indireto dos direitos humanos; b) 

fundamento próximo, imediato ou direto dos direitos humanos. Nesse sentido, o 

fundamento último dos direitos humanos está na dignidade da pessoa humana. De 

outra parte, o fundamento próximo dos direitos humanos está no valor segurança que 

deve ser preservado para garantir a dignidade da pessoa humana. 

 A fundamentação jurídico-positiva está nos valores e princípios de direitos 

humanos que as Constituições reconhecem implícita ou explicitamente. Por fim, a 

fundamentação jurídico-política parte da dignidade da pessoa humana como 

orientadora do direito, bem como, basilar à estrutura jurídico-política do Estado de 

Direito. 

 No entanto, a partir dessa fundamentação, cria-se uma problemática de como 

legitimar a conexão entre dignidade e Estado de Direito. Para resolver tal 

problemática os autores optam por uma definição explicativa e descritiva dos direitos 

humanos, que expressa seus elementos estruturais, guarda sua continuidade essencial 

representada pela dinamogenesis e aborda a relação com a teoria do poder. 

 Essa definição é de Pérez Luño, já adotada para definir os direitos humanos 

no tópico anterior, que em síntese os aponta como um conjunto de faculdades e 

instituições que, em cada momento, concretizam as exigências da dignidade, 

liberdade e igualdades humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos em âmbito interno e externo. 

 Desta feita, cumpre ainda enfatizar, em termos de direitos humanos 

fundamentais, o entendimento de Fernández-Galiano e Peces-Barba citados por Pérez 

Luño: 
os direitos humanos como uma categoria prévia, legitimadora e 
informadora dos direitos fundamentais, assim como no reconhecimento 
(expresso em Peces-Barba, implícito em Fernández-Galiano) de que os 
direitos fundamentais são uma categoria descritiva dos direitos humanos 
positivados no ordenamento jurídico.31 

                                                             
31 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los Derechos Fundamentales. 10. ed. Madrid: Tecnos, 2011. pp. 
46-47, tradução nossa. (los derechos humanos como una categoría previa, legitimadora e informadora 
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 O entendimento desses dois autores deixa bastante claro a relação entre 

direitos humanos e direitos fundamentais para além da divisão entre direito estatal e 

universal, pois acordam entre si que os direitos humanos são basilares para os direitos 

fundamentais, de modo que, no corpo das constituições são descritos os direitos 

humanos em forma de direitos fundamentais.  

 

1.1.1 Direito Internacional dos Direitos Humanos 

 

 Para tratar de Direito Internacional dos Direitos Humanos, a princípio, é 

importante destacar que os Estados passam a ter relevância para o Direito 

Internacional quando se tornam sujeitos de direitos e deveres na esfera internacional, 

ou seja, sujeitos de Direito Internacional Público. Na condição de sujeitos de Direito 

Internacional Público, os Estados passam a ter sua soberania limitada pelo Direito 

Internacional.  

 Entretanto, com as constantes crises de legitimidade  do Estado em conjunto 

com os efeitos da globalização, inicia-se o fenômeno do deslocamento ou 

descentramento32 do sujeito do âmbito do Estado para o âmbito da sociedade civil. 

Nesse contexto, as Organizações Internacionais  começam a ganhar espaço e ter 

reconhecido seu papel de luta pelos direitos humanos e ampliação da cidadania.  

 Vladmir Oliveira da Silveira afirma que a partir do surgimento do Estado 

Nacional como categoria política básica nas relações entre os povos e unidades 

políticas, sucederam diversas iniciativas e formulações teóricas relacionadas à 

formação e estruturação das instituições atualmente denominadas Organizações 

Internacionais.33 

 Os Estados-Nação reconheceram tais instituições por ocasião da Conferência 

de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. Contudo, o reconhecimento formal 

das Organizações Internacionais se deu na Convenção sobre o Direito dos Tratados 

                                                                                                                                                                              
de los derechos fundamentales, así como en el reconocimiento (expreso en Peces-Barba, implícito en 
Fernández-Galiano) de que los derechos fundamentales son una categoría descriptiva de los derechos 
humanos positivados en el ordenamiento jurídico.). 
32 Nesse sentido ver: ARNAUD, André-Jean. O Direito entre Modernidade e Globalização: Lições 
de Filosofia do Direito e do Estado. Tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. 
33 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Estado e Direito Internacional. Palestra Proferida no Curso de 
Especialização em Direito Internacional na PUC/COGEAE. São Paulo: 04 de mai. de 2013. 
(informação verbal). 
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entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 

1986. Essa Convenção, denominada Viena II, reconheceu formalmente o direito das 

Organizações Internacionais de firmar tratados e convenções, assim como os Estados.  

 De outra parte, devido às atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial 

contra milhares de pessoas, a comunidade internacional passa a se preocupar com a 

necessidade de proteção dos direitos humanos, de modo que, essa proteção se torna 

internacional deixando de ser exclusiva do Estado-Nação. 

 No sentido de proteção humana para além do âmbito do Estado, Pérez Luño 

afirma que, “o processo de formulação positiva dos direitos humanos tem 

ultrapassado, em nossos dias, o âmbito do direito interno para apresentar-se também 

como uma exigência do direito internacional”.34 O autor sustenta ainda que “o 

fenômeno se acha intimamente ligado ao de reconhecimento da subjetividade jurídica 

do indivíduo pelo direito internacional”.35 

 Consequentemente, pode-se entender que, o direito internacional passa a se 

ocupar da tutela dos direitos humanos por meio do respectivo reconhecimento do 

indivíduo como titular de direitos e deveres em âmbito externo.  

 Para fins de compreensão da questão relativa à proteção dos direitos 

humanos para além do Estado-Nação, Vladmir Oliveira da Silveira expõe as 

particularidades e diferenças entre a Teoria Geral do Estado (clássica) e a Teoria da 

Democracia (Teoria do Estado Constitucional Cooperativo).36 

 Na Teoria Geral do Estado, a soberania estatal se divide em interna e externa. 

No que tange à interna, a relação de poder se materializa pela forma vertical a partir 

da subordinação, já na externa, o exercício se dá pela forma horizontal  sob um 

movimento de coordenação. 

 Por outro lado, o autor explica que por intermédio da Teoria da Democracia 

é possível visualizar a ampliação do conceito de cidadania em prol da defesa dos 

direitos humanos. Nesse ponto, a cidadania se divide em três: (i) estatal - exercida 

pelas Organizações Internacionais e Estados em defesa dos direitos fundamentais no 

                                                             
34 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 
Madrid: Tecnos, 2010. p. 127, tradução nossa. (El processo de formulación positiva de los derechos 
humanos ha rebasado, en nuestros días, el ámbito del derecho interno para plantearse también como 
una exigencia del derecho internacional.). 
35  Ibidem. mesma página, tradução nossa. (El fenómeno se halla íntimamente ligado al del 
reconocimento de la subjetividad jurídica del individuo por el derecho internacional.). 
36 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da. Estado e Direito Internacional. Palestra Proferida no Curso de 
Especialização em Direito Internacional na PUC/COGEAE. São Paulo: 04 de mai. de 2013. 
(informação verbal). 
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âmbito do Estado; (ii) regional - exercida pelas Organizações Internacionais, 

Organização dos Estados Americanos, União Europeia e União Africana em defesa 

dos Direitos Humanos Regionais no âmbito da América, Europa e África; (iii) 

universal – exercida pela Organização das Nações Unidas para proteção dos Direitos 

Humanos Universais, em âmbito global, tendo como sujeito de proteção o ser 

humano.  

 Assim sendo, Flávia Piovesan sustenta que “são criados parâmetros globais 

de ação estatal, que compõem um código comum de ação, ao qual os Estados devem 

se conformar, no que diz respeito à promoção e proteção dos direitos humanos. 

Consolida-se o movimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos”.37 

 O código comum de ação pode ser entendido como os instrumentos 

normativos universais e regionais de proteção dos direitos humanos. Vale destacar 

que os Estados devem proteger os direitos humanos em âmbito interno por meio do 

seu ordenamento jurídico, no entanto, paralelamente de forma complementar, há a 

proteção externa que se fixa também como fiscalizadora da observância desses 

direitos pelos Estados. 

 Dessa forma, os Estados que ratificam tratados de direitos humanos passam a 

se submeter às instituições internacionais e a ter obrigações na esfera internacional 

com relação à prevalência dos direitos humanos, sob pena de serem responsabilizados 

por violações a dignidade da pessoa humana.  

 Flávia Piovesan enfatiza que “a violação de direitos humanos constantes dos 

tratados, por significar desrespeito a obrigações internacionais, é matéria de legítimo e 

autêntico interesse internacional, o que vem a flexibilizar a noção tradicional de 

soberania nacional”.38 

  Quanto à problemática da soberania estatal Peter Häberle 39  propõe a 

superação do Estado-Nação pelo Estado Constitucional Cooperativo, que busca 

afirmar o ideal de compartilhamento da soberania entre os Estados, numa perspectiva 

de poder horizontal de cooperação e não mais vertical, para garantir a proteção dos 

Direitos Humanos Fundamentais.  

                                                             
37 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 61. 
38 Ibidem. p. 65. 
39 HÄBERLE, Peter. Estado Constitucional Cooperativo. Tradução de Marcos Augusto Maliska e 
Elisete Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
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  Nessa perspectiva afirma o autor que “abertura ao mundo e solidariedade são 

palavras-chave do Estado Constitucional Cooperativo”.40 Seguindo, pois, essa teoria 

de abertura e cooperação global sob a ótica da horizontalidade é possível afirmar que 

não se trata de perda da soberania, mas sim de compartilhamento para o bem da 

humanidade.  

  Diante da atual realidade, pode-se afirmar que o conceito de soberania está 

relativizado, pois o Estado deixa de ser o único ator no cenário internacional e 

controlador absoluto dos poderes que se manifestam dentro e fora do seu território. 

Desse modo, a teoria do Estado Constitucional Cooperativo se apresenta como 

indispensável para proteção do indivíduo com respeito à soberania dos Estados, 

mediante a formação de uma comunidade aberta de Estados Constitucionais com 

objetivos de assegurar a prevalência dos direitos fundamentais e humanos na esfera 

doméstica e internacional.41  

 Flávia Piovesan ainda sustenta que o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos tem caráter especial e específico diverso do Direito Internacional Público, 

assim, diferencia-os nos seguintes termos:  
Enquanto este busca tradicionalmente disciplinar relações de reciprocidade 
e equilíbrio entre Estados, por meio de negociações e concessões 
recíprocas que visam ao interesse dos próprios Estados pactuantes, o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos objetiva garantir o exercício 
dos direitos da pessoa humana.42 
 

 Enfatiza a autora que o Direito Internacional dos Direitos Humanos possui 

um conteúdo materialmente constitucional, entretanto, a fonte é de natureza 

internacional. Tal interdisciplinaridade aponta para o chamado Direito Constitucional 

Internacional em razão da interação desses dois ramos do Direito para proteção de um 

mesmo valor - a dignidade da pessoa humana.43 

 Nesse sentido, importa ressaltar a relação entre o direito brasileiro e o 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos, ou seja, o tratamento que a 

Constituição Federal de 1988 reserva ao chamado Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. A Constituição Federal nos artigos 4º, incisos II, IX e 5º, § 2º e § 3º, 

demonstra clara abertura ao direito internacional, nos seguintes termos:  

                                                             
40 Ibidem. p. 51. 
41 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 83. 
42 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 71. 
43 Ibidem. pp. 72-73. 
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Art. 4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos 
humanos; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
Art. 5º, § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.  

 
 Com base no artigo 4º, pode-se compreender que o Estado brasileiro pauta 

suas relações internacionais na prevalência dos direitos humanos e cooperação para 

progresso da humanidade o que, nessa linha de entendimento, reflete a teoria do 

Estado Constitucional Cooperativo. Portanto, não se limita o Estado. Pelo contrário, o 

próprio Estado soberanamente se limita em prol do reconhecimento e efetividade dos 

direitos dos seus cidadãos. 

 O artigo 5º, parágrafo 2º, entendido como clausula de abertura, declara 

grande avanço no tratamento interno de questões relativas aos direitos humanos ao 

reconhecer a importância dos tratados internacionais aderidos pelo Brasil. Logo, a 

interpretação desse parágrafo, leva ao entendimento que os direitos decorrentes dos 

tratados sobre direitos humanos passam a fazer parte do Direito Constitucional, 

complementando o rol de direitos fundamentais já consagrados. 

 A esse respeito Flávia Piovesan sustenta que o parágrafo 2º do artigo 5º da 

Constituição Federal inclui entre os direitos constitucionalmente protegidos, os 

direitos enunciados nos tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil 

seja parte, assim, atribui aos direitos internacionais uma natureza especial e 

diferenciada, qual seja, a natureza de norma constitucional.44 

 Celso Lafer entende que: 
(...) os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à 
Constituição de 1988, aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente 
promulgados, inserindo-se na ordem jurídica interna, têm a hierarquia de 
normas constitucionais, pois foram como tais formalmente recepcionados 
pelo § 2º do art. 5º não só pela referência nele contida aos tratados como 
também pelo dispositivo que afirma que os direitos e garantias expressos 
na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ele adotados.45 
 

                                                             
44 Ibidem. p. 108. 
45 LAFER, Celso. A Internacionalização dos Direitos Humanos: Constituição, Racismo e Relações 
Internacionais. Barueri: Manole, 2005. pp. 16-17. 
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 Todavia, o parágrafo terceiro, introduzido pela emenda constitucional n. 45 

de 2004, trouxe o rito para recepção formal dos tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos. Dessa forma, obedecendo a regra de recepção 

constitucionalmente estabelecida, o tratado ou convenção terá hierarquia e conteúdo 

constitucional. 

 Nesse sentido, Celso Lafer sustenta que: “o novo §3° do art. 5° pode ser 

considerado como uma lei interpretativa destinada a encerrar as controvérsias 

jurisprudenciais e doutrinárias suscitadas pelo §2° do art. 5°”.46 

 Assim, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 349.703, reconheceu valor supralegal aos tratados de direitos humanos aderidos 

pelo Brasil antes da EC n. 45/2004, ou seja, esses tratados são considerados normas 

acima da lei ordinária e abaixo da Constituição Federal.47 Desta feita, considera-se 

normas de valor constitucional, somente os tratados de direitos humanos submetidos 

ao rito do §3º do artigo 5º.  

 Com isso, destaca-se que, “o status normativo de supralegalidade dos 

tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a 

legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato 

de adesão”.48 

  Pode-se concluir, diante desse contexto, que o posicionamento da 

Constituição Federal de 1988 reflete aceitação ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Entretanto, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, requer o 

cumprimento de condições para que os tratados de direitos humanos tenham valor 

constitucional. Esse entendimento não é o mais favorável à proteção dos direitos 

humanos, mas por outro lado, representa progresso no ordenamento jurídico interno, 

pois, em suma, tais direitos não pertencem a este ou aquele Estado, mas sim às 

pessoas na qualidade de seres humanos. 

 

                                                             
46  Ibidem.  p. 16. 
47 MENDES, Gilmar Ferreira. Estado de Direito e Jurisdição Constitucional – 2002-2010. São 
Paulo: Saraiva, 2011. pp. 80-81.  
48 Ibidem. p. 81. 
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1.1.1.1 Direitos Humanos Universais 

 

A afirmação dos direitos humanos universais se inicia com o advento da 

Segunda Guerra Mundial, tendo em vista os horrores praticados contra a humanidade. 

Nessa ocasião, recebem destaque, as barbáries cometidas por Hitler com intuito de 

exterminar os judeus. As barbáries de Hitler e outros fatos marcantes violaram a 

dignidade humana de modo global, sendo que, a partir desse contexto líderes de 

grandes potencias se despertaram para instituir a Organização das Nações Unidas – 

ONU, com o claro objetivo de reconstrução dos direitos humanos. 

 A ONU, instituída em 1945, “pode ser conceituada como uma associação 

voluntária de sujeitos de direito internacional público”. Os objetivos dessa 

organização compreendem “evitar a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial, 

promover a paz entre as nações e disseminar o respeito pelos direitos humanos – 

esforço para o qual cooperam inúmeras organizações afiliadas, conhecidas como 

Sistema das Nações Unidas”.49 

 Em 10 de dezembro de 1948 foi adotada e proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na ocasião 

da assinatura somente 48 países aderiram à Declaração50, no entanto, com o decorrer 

dos anos e tomada de consciência dos Estados do dever de proteção dos direitos 

humanos, esse número aumentou consideravelmente, passando atualmente da soma de 

180 Estados signatários de 193 Países-Membros da ONU.51 

 A Declaração Universal de Direitos Humanos é o documento que inaugura a 

universalidade dos direitos humanos, ainda que em tese, sem força vinculante por se 

tratar de uma declaração de direitos, esta, abre caminho para o reconhecimento global 

desses direitos. 

 No tocante ao entendimento de que a Declaração não possui força 

vinculante, Fábio Konder Comparato defende que, nesse sentido, existe um excesso 

de formalismo, pois atualmente admite-se que os direitos humanos são vigentes 

independentemente de declarações em constituições, tratados internacionais ou leis, 

                                                             
49 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 152. 
50 Ibidem. mesma página. 
51  Organização das Nações Unidas. Países-Membros. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros>. Acesso em: 15 de jan. de 2014. 
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justamente por se tratar de uma obrigação de respeito à dignidade humana, diante dos 

poderes estabelecidos, sejam oficiais ou não.52 

 Portanto, com a chegada da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o 

consequente reconhecimento dos direitos humanos de modo universal, os Estados 

passaram a compartilhar com a comunidade internacional e organizações 

internacionais o domínio jurídico que possuíam sobre tais questões no âmbito de seu 

território. 

 O artigo 1º da Declaração dispõe que “Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade”.53 É possível identificar, a partir 

desse conteúdo, a afirmação das três gerações de direitos humanos consecutivamente 

- os valores basilares de liberdade, igualdade e fraternidade. 

 Norberto Bobbio ressalta que “a própria Declaração proclama os princípios 

de que se faz pregoeira não como normas jurídicas, mas como ‘ideal comum a ser 

alcançado por todos os povos e por todas as nações’”54. Assim sendo, a Declaração 

Universal de Direitos Humanos, ainda que sem força impositiva, em razão da sua 

importância se torna o fundamento para o nascimento de outros tratados e convenções 

internacionais com força jurídica obrigatória. 

 Tais tratados descrevem a partir da Declaração o ideal comum a ser seguido 

pelos Estados e vinculam no âmbito do Direito Internacional os países que os adotam. 

Nesse sentido, a partir de 1949 iniciam-se as discussões para criação de instrumentos 

que positivem os direitos proclamados na Declaração, de modo que em 1966 nascem 

dois tratados internacionais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

 De acordo com Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, 

esses Pactos Internacionais foram elaborados entre controvérsias a respeito da 

necessidade de dois tratados para positivar categorias diferentes de direitos, tendo em 

vista a indivisibilidade dos direitos humanos.55 Todavia, por razões políticas e de 

                                                             
52 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 227. 
53 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
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Elsevier, 2004. p. 30. 
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viabilização da adoção desses tratados pelo maior número de países, foram criados 

instrumentos apartados.  

 Ambos os Pactos ficaram prontos e foram abertos à assinatura e adesões em 

1966, passando a vigorar na ordem internacional apenas em 197656 quando chegaram 

ao número mínimo de ratificações. 

 Em suma, esses documentos foram elaborados para dar força normativa às 

determinações da Declaração Universal de Direitos Humanos, abrindo, pois a 

possibilidade de responsabilização na esfera internacional dos Estados-membros que 

violarem direitos humanos, agora positivados em ordenamento jurídico universal.  

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano ensinam que: 
A diferença básica entre os dois pactos está no fato de que, enquanto o 
Pacto de Direitos Civis e Políticos criou predominantemente direitos para 
os indivíduos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
estabeleceu obrigações coletivas para os Estados-partes, tais como garantir 
trabalho, qualidade de vida, educação, moradia, saúde e previdência, entre 
outros.57 
 

 Vale mencionar que os Pactos ampliaram o rol de proteção dos direitos e 

garantias, indo além das determinações da própria Declaração Universal. Nesse 

sentido, com a reunião de tais documentos, fica formada a Carta Internacional dos 

Direitos Humanos. Flávia Piovesan sustenta que a Carta Internacional dos Direitos 

Humanos inicia o sistema global de proteção desses direitos.58 

No entanto, a positivação dos direitos humanos em escala universal não fica 

limitada a esses documentos, pois a partir do fenômeno da internacionalização dos 

direitos humanos, diversos direitos passam a ser consagrados em convenções 

específicas no âmbito da ONU, por meio de comitês especializados, como por 

exemplo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

contra a Mulher, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial, entre outras. 

Tais Declarações e Convenções criadas a partir da Carta Internacional de 

Direitos Humanos formam o chamado sistema especial de proteção, por envolver a 

                                                             
56 Ibidem. pp. 156-157. 
57 Ibidem. p. 158. 
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proteção de pessoas ou grupos vulneráveis. No sistema geral de proteção, 

representado pela Carta Internacional de Direitos Humanos, a proteção é voltada para 

a generalidade de pessoas, de outro modo, no sistema especial, a proteção é 

direcionada ao indivíduo dentro de sua singularidade. Portanto, assim como afirma 

Flávia Piovesan “ao lado do direito à igualdade nasce o direito à diferença. Importa 

assegurar a igualdade com respeito à diversidade”.59 

Por conseguinte, os sistemas de proteção geral e específico se 

complementam, formando um complexo conjunto de normas protetivas na esfera 

global, voltadas à generalidade e singularidade da pessoa humana. 

Flávia Piovesan destaca que: 
(...) o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com seus inúmeros 
instrumentos, não pretende substituir o sistema nacional. Ao revés, situa-se 
como direito subsidiário e suplementar ao direito nacional (...). No sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos, o Estado tem a 
responsabilidade primária pela proteção desses direitos, ao passo que a 
comunidade internacional tem a responsabilidade subsidiária.60 
 

Assim, é responsabilidade do Estado, por meio do ordenamento jurídico 

nacional, promover a observância dos direitos humanos e garanti-los no âmbito de seu 

território, servindo o sistema internacional de proteção como base e também como 

força coercitiva para aplicação desses direitos na ordem interna. 

Em termos de Direitos Humanos Universais, ainda é importante mencionar a 

Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada na Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos, realizada em junho de 1993. Na ocasião houve expressiva 

quantidade de países favoráveis à reafirmação dos direitos humanos, de modo que, 

fortalecendo a universalidade dos direitos humanos, foram incentivados a ratificar os 

tratados de direitos humanos, evitando na medida do possível, formulação de 

reservas.61 

Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, sobre a 

Declaração de Viena, ressaltam que:  
Em relação às particularidades ou relativismos culturais, não foi proposta 
do documento atacar culturas. Em seu artigo 5º, a declaração, além de 
reafirmar a universalidade dos direitos humanos, atribui-lhes 
indivisibilidade, interdependência e inter-relação, mas reconhece a 
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importância do contexto histórico, cultural e religioso, bem como das 
particularidades regionais, que devem ser respeitadas pelo Estado.62 

 

 Nesse sentido, vale enfatizar que os direitos humanos são considerados 

universais por pertencerem de forma natural às pessoas na qualidade de seres 

humanos, mas considerando que as pessoas vivem em organizações com culturas, 

religiões e histórias próprias, deve haver a preservação e respeito a essas 

particularidades locais e regionais, como parte integrante dos direitos humanos em 

cada Estado. 

 Logo, pode-se afirmar que os direitos humanos universais formam um corpo 

jurídico voltado a disseminar do global para o local o respeito pelos direitos humanos. 

Desta feita, a partir do chamado código comum de ação, instrumentos normativos 

universais e regionais passam a complementar as normas jurídicas internas dos 

Estados e a orientar a cooperação entre os atores do cenário internacional na 

promoção e proteção dos direitos humanos. 

 
1.1.1.2 Direitos Humanos Regionais 

 
Os Direitos Humanos Fundamentais são formados pelos Direitos Humanos e 

Direitos Fundamentais, conforme já exposto. Os Direitos Humanos, por sua vez, são 
compostos pelos Direitos Humanos Universais e Direitos Humanos Regionais. 
 Após as considerações a respeito do sistema universal geral e específico de 
proteção dos direitos humanos, formado pela Carta Internacional de Direitos 
Humanos e pelas Convenções, importa destacar também o sistema regional de 
proteção desses direitos. 
 A princípio, pode-se afirmar que os sistemas universal e regional se situam 
de forma complementar. O universal está amparado por instrumentos das Nações 
Unidas, já os regionais firmam suas bases na Declaração Universal de Direitos 
Humanos, no entanto, vão além, criando novos direitos e interpretando os princípios 
de proteção conforme as peculiaridades e necessidades regionais. 
 Portanto, o sistema regional de proteção dos direitos humanos é aplicado em 
regiões ou países determinados, ou seja, àqueles países que demonstraram adesão e 
fazem parte do bloco regional alcançado pelo sistema protetivo.  
 Atualmente existem os sistemas europeu, americano e africano de proteção 
dos direitos humanos. Os principais documentos desse sistema regionalizado são: a 
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Convenção Europeia de Direitos Humanos - 1950; a Convenção Americana de 
Direitos Humanos – 1969; e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos – 
1980.63 
 Vale ressaltar que diante desse aparato de instrumentos de proteção dos 

direitos humanos globais e regionais, o indivíduo que sofre violações, pode escolher o 

que melhor protege seu direito, ou seja, que o protege de forma mais eficiente, tendo 

em vista que “no domínio da proteção dos direitos humanos, a primazia é da norma 

mais favorável à vítima”.64 

 Em síntese, o sistema europeu de proteção dos direitos humanos, o mais 

antigo e sólido dos sistemas regionais, conta com duas importantes organizações: o 

Conselho da Europa e a União Europeia.  O Conselho da Europa fundado em 1949 

tem significativa importância em razão de ter o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, órgão jurisdicional, o qual é enviado processos contra Estados-partes 

violadores de direitos humanos. No âmbito do Conselho da Europa, destaca-se a 

adoção, em 1950, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nomeada 

oficialmente como Convenção de Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, que passou a vigorar em 1953. A partir de então, outros documentos 

em prol dos direitos humanos foram criados.65 

 O Tribunal Europeu de Direitos Humanos que atua desde 1998, haja vista 

que até essa data havia uma Comissão e uma Corte Europeia, cuida para que os 

direitos estabelecidos na Convenção e em outros documentos sejam efetivamente 

respeitados. É importante enfatizar que indivíduos e organizações não governamentais 

podem encaminhar petições diretamente ao tribunal.66 

 Com relação ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos é 

possível apontar a Convenção Americana de Direitos Humanos como o instrumento 

mais importante desse sistema. Também conhecida como Pacto de San José da Costa 

Rica, foi assinada em 1969 e passou a vigorar em 1978, sendo que, pode aderir à 

Convenção somente os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. 

 Para promover e levar à prática os direitos expressos na Convenção há dois 

órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos criada em 1959, com 
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atuação a partir de 1960 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos que iniciou os 

seus trabalhos em 1979. 

 De acordo com Flávia Piovesan67, cumpre à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos promover a observância dos direitos humanos na América. No 

entanto, possui competência para atuar diante dos Estados-partes da Convenção 

Americana, em relação aos direitos nela consagrados e diante de todos os Estados-

membros da Organização dos Estados Americanos, apenas em relação aos direitos 

consagrados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, 

elaborada em Bogotá. 

 Importa observar que nem todos os Estados68 que fazem parte da OEA 
ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos, de modo que, os que 
integram apenas a OEA aderiram à Carta da OEA e a Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem de 1948, assim, não se encontram obrigados pela 
Convenção.69 
 Nesse sentido, a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
cabe mencionar a existência do Protocolo Adicional em Matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), bem como, do 
Protocolo Referente à Abolição da Pena de Morte, que complementam os direitos 
previstos na Convenção. 
 No que tange à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pode-se 
afirmar que lhe compete: (i) receber, analisar e investigar petições individuais; (ii) 
observar o cumprimento geral dos direitos humanos nos Estados-membros; (iii) 
realizar visita aos países para aprofundar a observação ou para investigar uma 
situação particular; (iv) estimular a consciência dos direitos humanos nos países da 
América; (v) realizar e participar de conferências e reuniões; (vi) fazer 
recomendações aos Estados-membros da OEA sobre medidas para promoção e 
garantia dos direitos humanos; (vi) requerer aos Estados-membros a adoção de 
medidas cautelares ou provisionais, em casos urgentes, para evitar danos graves aos 
direitos humanos, ainda que o caso não tenha sido submetido à Corte; (vii) remeter os 
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Bahamas; Belize; Canadá; Estados Unidos; Guiana; Santa Lúcia; Saint Kitts e Névis; São Vicente e 
Granadinas. Disponível em: < 
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm>. Acesso em: 14 de 
jun. de 2014. 
69 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 167. 
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casos à jurisdição da Corte Interamericana e atuar diante da Corte; e (viii) solicitar 
opiniões consultivas à Corte Interamericana sobre interpretação da Convenção 
Americana.70 
 De outro modo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão 

jurisdicional do sistema regional interamericano. Segundo Flávia Piovesan a Corte 

possui competência consultiva e contenciosa, sendo que, na primeira qualquer 

membro da OEA, parte ou não da Convenção, pode solicitar parecer em relação à 

interpretação da Convenção ou outro tratado relativo à proteção dos direitos humanos 

nos Estados americanos. Já na segunda, a competência da Corte se limita aos Estados-

partes da Convenção que reconheçam tal jurisdição expressamente.71 

 A Corte, na sua função contenciosa, examina casos que envolvem Estados-

partes que cometeram violações de direitos humanos estabelecidos na Convenção. 

Sendo que, apenas a Comissão Interamericana e os Estados podem propor um caso a 

julgamento perante a Corte. Contudo, a partir de 2001 quando um caso é submetido à 

Corte, as vítimas, familiares ou representantes podem propor seus argumentos e 

provas diretamente a Corte, ou seja, podem participar das etapas do processo ao lado 

do demandante. 

 Por fim, em termos de sistema regional de proteção dos direitos humanos, 

cabe salientar alguns traços do sistema mais recente, o sistema africano.  

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano destacam que “Na 

África, a proteção dos direitos do homem decorre de circunstâncias históricas 

específicas, ligadas ao árduo processo de descolonização e à luta pela 

autodeterminação dos povos e pelo respeito às diversidades culturais”.72 

 O documento mais importante do sistema regional africano é a Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Foi adotada em 1981 e passou a 

vigorar apenas em 1986, no âmbito da União Africana. 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano enfatizam ainda 

que “A grande novidade desse documento normativo está na afirmação de que os 

povos são também titulares de direitos humanos, tanto no plano interno quanto no 

                                                             
70 Ibidem. pp. 165-166. 
71 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. pp. 334-338. 
72 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 168. 
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externo. (...) é a primeira convenção internacional a afirmar o direito dos povos à 

preservação do equilíbrio ecológico”.73 

 A Carta Africana instaura a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos, a qual inicia sua atuação em 1987, com vistas a fomentar e a garantir a 

proteção dos direitos humanos no continente. Em 2004 por meio do Protocolo 

Adicional foi criada a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos com função 

jurisdicional para solucionar questões envolvendo violações de direitos humanos 

dentro do sistema de proteção africano. 

 Diante dessa breve abordagem sobre o sistema regional de proteção, vale 

expor o entendimento de Flávia Piovesan no tocante à competência jurisdicional nesse 

âmbito, nos seguintes termos: 
As decisões internacionais em matéria de direitos humanos devem 
produzir efeitos jurídicos imediatos e obrigatórios no âmbito do 
ordenamento jurídico interno, cabendo aos Estados sua fiel execução e 
cumprimento, em conformidade com o princípio da boa-fé, que orienta a 
ordem internacional. A efetividade da proteção internacional dos direitos 
humanos está absolutamente condicionada ao aperfeiçoamento das 
medidas nacionais de implementação.74 

 
 Tratando, pois de proteção regionalizada é possível entender que os sistemas 

regionais são mais ágeis no que se refere à garantia e promoção dos direitos humanos, 

em razão de serem organismos menores, com um número menor de Estados 

envolvidos. Nesse sentido, pode-se entender também, que a força coercitiva se torna 

mais expressiva sobre os Estados-partes, levando-os à observação dos direitos 

humanos em âmbito interno, bem como, à adoção de mecanismos para cumprimento 

efetivo das decisões jurisdicionais. 

 Portanto, tendo em vista o caráter de complementariedade dos sistemas, em 

que os direitos humanos regionais complementam os direitos humanos universais, 

apresenta-se como necessário uma teoria do direito que relacione efetivamente as três 

esferas de proteção, ou seja, a esfera universal e regional de direitos humanos e a 

esfera estatal de direitos fundamentais. 
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74 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São 
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1.1.2 Direitos Fundamentais 

 

 Os direitos fundamentais são um conjunto de direitos e garantias basilares 

previstos na Constituição Federal que devem ser interpretados e refletidos em todo o 

ordenamento jurídico infraconstitucional. 

 Robert Alexy 75  sustenta que o significado das normas de direitos 

fundamentais resulta de dois fatores: a fundamentalidade formal e a fundamentalidade 

substancial. 

 “A fundamentalidade formal das normas de direitos fundamentais decorre da 

sua posição no ápice da estrutura escalonada do ordenamento jurídico, como direitos 

que vinculam diretamente o legislador, o Poder Executivo e o Judiciário”.76 

 Soma-se à fundamentalidade formal a fundamentalidade substancial. Desse 

modo, “direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais são 

fundamentalmente substanciais porque, com eles, são tomadas decisões sobre a 

estrutura normativa básica do Estado e da sociedade”.77 

 A partir das teses das fundamentalidades formal e substancial pode-se 

entender que as normas de direitos fundamentais ditam as ordens referentes tanto à 

forma quanto à matéria. Sendo assim, tais normas exercem o papel principal no 

cenário do sistema jurídico, pois ocupam o topo do ordenamento jurídico interno e, 

nessa posição de destaque se tornam fonte obrigatória para a criação das demais 

normas, vinculando a formação da base normativa estatal, bem como, a atuação dos 

três poderes. 

 Tais direitos podem ser entendidos como princípios que norteiam a atuação 

do Estado no sentido de proteger as garantias individuais e coletivas, atualmente 

reconhecidas em âmbito internacional pelo Direito Internacional dos Direitos 

Humanos.  

                                                             
75 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 520. 
76 Ibidem. mesma página. 
77 Ibidem. p. 522. 
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 Fábio Konder Comparato afirma que “distingue os direitos humanos dos 

direitos fundamentais, na medida em que estes últimos são justamente os direitos 

humanos consagrados pelo Estado mediante normas escritas”.78 

 Dessa forma, os direitos e garantias fundamentais positivados 

constitucionalmente devem promover em âmbito interno a prevalência da dignidade 

da pessoa humana, como parte de sua responsabilidade perante a ordem internacional, 

pois paralelo ao ordenamento jurídico nacional há os sistemas de proteção universal e 

regional que atuam como poder subsidiário à atuação estatal para assegurar a 

observância dos direitos humanos fundamentais. 

 Pérez Luño ao tratar das noções de direitos fundamentais e Estado de Direito 

ressalta que “os direitos fundamentais representam, por sua vez, os princípios 

inspiradores de toda a política estatal. Pelo que cumprem uma missão de fundamento 

e limite de todas as normas que organizam o funcionamento dos poderes públicos” 

(...).79  

 No entanto, em termos de políticas estatais e de ordenamento jurídico é 

possível citar o ocorrido na Alemanha no III Reich – período em que nasceu e se 

desenvolveu o nazismo. Robert Alexy e Alfonso García Figueroa apontam que “as 

normas extremamente injustas do III Reich não são Direito. Nem todas as leis escritas 

são Direito. O conteúdo do Direito excede o das leis propriamente positivas”.80 

 Importa o contexto da Alemanha nazista para ilustrar que a violência 

histórica praticada por esse regime contra a dignidade humana estava toda baseada em 

leis internas, mas, todavia, se tratavam de leis injustas e violadoras dos direitos 

naturais e humanos de vida, liberdade e igualdade. 

 Destarte, os direitos fundamentais cumprem com as funções de fundamento e 

limite às demais normas e às políticas estatais, sendo que, no atual cenário do Estado 

Socioambiental de Direito, de forma mais ampla, os direitos fundamentais vinculam 

também as diretrizes na esfera particular, sob uma perspectiva de solidariedade, pois 

                                                             
78 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 227. 
79 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 
Madrid: Tecnos, 2010. p. 219, tradução nossa. (los derechos fundamentales encarnan, a su vez, los 
principios inspiradores de toda la politica estatal. Por lo que cumplen una misión de fundamento y 
límite de todas las normas que organizan el funcionamiento de los poderes públicos.). 
80  ALEXY, Robert; FIGUEROA, Alfonso García. Star Trek y los Derechos Humanos. 
Valencia:Tirant lo Blanch, 2007. p. 81, tradução nossa.  (las normas extremadamente injustas del III 
Reich no son Derecho. No todas las leyes escritas son Derecho. El contenido del derecho excede el de 
las leyes propiamente positivas.). 
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moldam as tomadas de decisões de acordo com as obrigações e responsabilidades 

perante o ordenamento jurídico vigente. 

 Robert Alexy afirma que atualmente as normas de direitos fundamentais 

produzem efeitos na relação cidadão/cidadão, pois influenciam essa relação e geram 

efeitos horizontais perante terceiros. 81  Ainda, o autor ressalta que a relação 

Estado/cidadão se dá entre um titular de direitos fundamentais e um não titular. De 

outro modo, a relação cidadão/cidadão é uma relação entre titulares de direitos 

fundamentais.82 

 O autor destaca no tocante aos direitos fundamentais e a natureza do sistema 

jurídico que as normas de direitos fundamentais propagam efeitos em todos os ramos 

do direito. O primeiro efeito que pode ser citado é a limitação do conteúdo do direito 

ordinário, de modo que o sistema jurídico é substancialmente determinado pela 

Constituição. Já o segundo efeito reflete na natureza principiológica das normas de 

direitos fundamentais, ou seja, tais normas são consideradas como princípios e, desse 

modo, exigem o processo de sopesamento em caso de conflito, para chegar à solução 

mais adequada. Por fim, o terceiro efeito a ser considerado é a abertura do sistema 

jurídico frente à moral, tendo em vista os conceitos básicos de direitos fundamentais, 

conceitos de dignidade, liberdade e de igualdade. Assim, o reflexo dos direitos 

fundamentais positivado em todos os ramos do direito resulta na ideia de justiça em 

todas essas áreas.83  

 Nesse sentido, em caso de conflito entre determinadas normas de direitos 

fundamentais, ou seja, entre princípios, o sopesamento84 avalia o grau de afetação de 

um dos princípios e em seguida a importância da satisfação do princípio em conflito, 

para então verificar se a importância da satisfação do princípio em conflito justifica a 

afetação do outro princípio. Desse modo, os princípios em conflito devem ser 

avaliados para que sejam aplicados da forma que melhor garanta a proteção dos 

direitos fundamentais.  

Portanto, diante de tais considerações importa ressaltar os preceitos de direitos 

fundamentais da Constituição Federal de 1988 que fundamentam juridicamente a 

proteção e bem estar da sociedade e dão base às reflexões da presente pesquisa no que 

                                                             
81 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012. pp.  524 – 528. 
82 Ibidem. p. 528. 
83 Ibidem. pp. 543-544. 
84 Ibidem. p. 594. 
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se refere aos riscos das inovações tecnológicas e a necessidade de aproximação da 

ciência do direito ao atual contexto histórico. 

O artigo 1º, III da Constituição Federal traz, entre outros, a dignidade da 

pessoa humana como princípio fundamental do Estado, nos seguintes termos: “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana”. 

 Nessa linha de proteção da dignidade da pessoa humana, a Constituição 

Federal ao estabelecer os direitos e garantias fundamentais, prevê no artigo 5º, entre 

as demais previsões, a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade e 

segurança. 

Além desses preceitos fundamentais de garantia e proteção do bem estar 

comum, outros, como o objetivo nacional de desenvolvimento, os princípios que 

regem as relações internacionais da prevalência dos direitos humanos e a cooperação 

entre os povos para o progresso da humanidade, também fazem parte do corpo de 

princípios fundamentais e são basilares às questões objeto do presente estudo. 

Ainda, vale apontar que a partir da interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º da 

Constituição Federal, Juarez Freitas propõe o alargamento dos direitos e garantias 

fundamentais, com o objetivo de preservar o bem estar das presentes e futuras 

gerações diante das necessidades que se apresentam. Nesse sentido, faz a seguinte 

reflexão acerca da sustentabilidade: 
O que se acolhe, dito de outro modo, é o dever improtelável, incorporado 
por norma geral inclusiva (CF, art. 5º, par. 2º), de adotar a diretriz 
vinculante da sustentabilidade, que determina, antes de tudo, respeito ao 
bem estar físico e psíquico, individual e transindividual, com o fito de 
promover a instauração do ambiente limpo, não mais sufocado pela 
ideologia tosca e aética do crescimento, a qualquer custo.85 
 

O autor entende que se trata de um dever incorporar o valor da 

sustentabilidade ao desenvolvimento, tal como um valor constitucional supremo86, a 

partir da interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal como norma 

geral inclusiva, que possibilita a introdução de outros direitos e garantias decorrentes 

do regime e dos princípios constitucionais ou dos tratados internacionais que o Brasil 

faça parte, além dos direitos e garantias já previstos. 

                                                             
85 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade Direito ao Futuro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011. p. 
122. 
86 Ibidem. p. 113. 
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 Cabe sustentar que no atual momento histórico da pós-modernidade87, a 

sustentabilidade é um valor fundamental para haver um desenvolvimento equilibrado 

e seguro nas esferas social, ambiental e também econômica. 

 Assim sendo, considerando alguns pontos relativos às características dos 

direitos fundamentais, pode-se afirmar que existem instrumentos jurídicos internos 

que buscam promover a proteção da dignidade da pessoa humana de acordo com as 

diretrizes dos sistemas protetivos universal e regionais. Tais instrumentos possibilitam 

a ampliação da proteção e criação de novos direitos como é o caso do artigo 5º, 

parágrafo 2º, anteriormente mencionado como clausula de abertura. No entanto, a 

grande dificuldade é sempre como dar efetividade aos preceitos que visam à proteção 

humana, sendo certo, que para fortalecimento dessa proteção é essencial a constante 

complementação entre direito interno e internacional de proteção dos direitos 

humanos fundamentais.  

 

1.2 A Dinamogenesis dos Direitos Humanos 

 

 Para abordar a ampliação dos direitos humanos e consequentemente as 

gerações desses direitos, será utilizada a teoria da dinamogenesis88. A dinamogenesis 

traduz de forma bastante clara e didática o processo de nascimento e desenvolvimento 

dinâmico dos direitos, conforme as circunstâncias e necessidades de cada momento 

histórico. 

 A partir da compreensão de que as conquistas de direitos humanos, ao longo 

da história, são resultados de reivindicações em face do poder, pode-se afirmar que 

em cada período da história as lutas e reclamos sociais se deram por razões distintas, 

pois, as carências humanas se transformam pela constante transformação da realidade. 

 Nesse sentido, a dinamogenesis é fundamental para o surgimento de novos 

direitos que regulem a sociedade de acordo com a realidade e valores essenciais que, 

paulatinamente ou pouco a pouco, incorporam demandas valiosas para a sociedade. 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano compreendem que 

no mundo axiológico, os valores adquirem novos contornos, que significam a 

                                                             
87 Em relação à pós-modernidade ver capítulo 2. 
88 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva 2010. pp. 184-202. 
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adaptação dos originais às novas particularidades sociais. 89  Portanto, com o 

desenvolvimento ou nascimento de novos valores em razão das circunstâncias 

históricas, manifesta-se na sociedade, a necessidade de direitos específicos que 

protejam tais valores. 

Desse modo, o direito para cumprir com sua função de regular a conduta 

humana em sociedade e satisfazer os interesses sociais, deve atrair para si o 

sentimento axiológico da sociedade e refleti-lo no âmbito jurídico. De modo que, 

quando o objeto de interesse ou valor existente na realidade social passa a ser 

protegido pelo direito, ocorre a normatização do valor, ou seja, a inclusão do valor no 

ordenamento jurídico.90  

 Ainda, nessa diretriz, Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez 

Rocasolano destacam que: 
No processo dinamogênico, o direito capta os valores sentidos como tais 
pela sociedade e os traduz em princípios axiológicos normatizados, que se 
impõem a essa mesma sociedade por intermédio das regras de eficácia, 
validade e vigência.91 
 

 Assim, no plano da vigência, validade e eficácia, pode se considerar as 

normas enraizadas pelo seu valor no espírito comunitário, com força para serem 

cumpridas e que produzem o resultado esperado. 

 Dessa forma, em razão do papel fundamental que o direito exerce na 

proteção da sociedade, o ordenamento jurídico deve refletir os valores da sociedade e 

protegê-los. Importa que, o direito se renove considerando o dinamismo da realidade, 

para estar apto a tutelar as novas necessidades que se apresentam, garantindo o 

respeito à dignidade da pessoa humana. 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano sustentam que: 
(...) O primado da dignidade da pessoa humana vai se concretizando pouco 
a pouco através da dinamogenesis – isto é, o nascimento dinâmico dos 
direitos humanos com fundamento na dignidade do indivíduo, manifestado 
pelas exigências e reclamos de cada momento histórico.92  
 

 Por meio da dinamogenesis, além do surgimento de novos direitos, também 

ocorre o aprimoramento dos direitos que tutelam as necessidades humanas 

concernentes à preservação de sua dignidade. Nesse sentido, os autores explicam de 

                                                             
89 Ibidem. p. 194. 
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91 Ibidem. mesma página. 
92 Ibidem. p. 175. 
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forma detalhada como se dá a concretização do princípio da dignidade da pessoa 

humana com a evolução dos direitos humanos. 
No processo da dinamogenesis, a comunidade social inicialmente 
reconhece como valioso o valor que fundamenta os direitos humanos 
(dignidade da pessoa humana). Reconhecido como valioso, este valor 
impulsiona o reconhecimento jurídico, conferindo orientação e conteúdos 
novos (liberdade, igualdade, solidariedade etc.) que expandirão o conceito 
de dignidade da pessoa.93 
 

 Destarte, a partir do valor/base dignidade da pessoa humana, novos valores 

são reconhecidos como importantes, dando lugar a novas construções jurídicas no 

sentido de ampliar a proteção humana e limitar o poder. Desse modo, destaca-se o 

caráter histórico que levou à consolidação das três gerações clássicas de direitos 

humanos que protegem os valores liberdade, igualdade e solidariedade.   

 Para exemplificar a funcionalização e aplicação dos direitos ao longo da 

história mediante a evolução dos valores, cumpre apontar o direito de propriedade, 

que no âmbito da primeira geração de direitos, a propriedade privada tinha um caráter 

meramente econômico, priorizando apenas a valor (liberdade). Já em um segundo 

momento com a reivindicação da igualdade conjuntamente com a liberdade, a 

propriedade privada assume uma função social, em face do novo valor preponderante 

na segunda geração de direitos (igualdade). A partir de então, a propriedade privada 

que a priori era um direito exercido individualmente e com base no valor liberdade 

passou a ser vinculado a um caráter social para, no momento seguinte da história, 

adquirir também a função solidária que representa o valor da terceira geração de 

direitos (solidariedade). Assim, esse direito hoje deve ser exercido numa perspectiva 

de dependência mútua solidária que gera obrigações de uns para com os outros. Nesse 

particular, pode-se falar da função ambiental (solidária) e consumerística (solidária), 

que não se confunde com a social (igualdade).94 

 Com esse exemplo é possível visualizar o direito tomando novas formas de 

acordo com os valores que surgem como essenciais para proteção dos interesses da 

sociedade, traduzindo, portanto, o processo dinamogenesis. 

 Entretanto, tendo em vista a dinâmica da realidade social, cumpre pensar na 

necessidade de ampliação dos valores que deram contornos aos direitos afirmados até 

                                                             
93 Ibidem. p. 199. 
94 Nesse sentido, ver: SILVEIRA, Vladmir Oliveira; CATTA PRETA, Suzana Maria Pimenta. A 
Função Solidário-Ambiental da Empresa: Um Estudo sobre a Lei Estadual Paulista n. 13.576/09. 
Revista Forense. Vol. 411 – 2010 (setembro/outubro). Rio de Janeiro: Forense, 2010.  
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a terceira geração, pois alguns direitos fundamentais, como os direitos à saúde e 

segurança, se apresentam vulneráveis por conta das transformações em curso da pós-

modernidade, conforme será visto no capítulo seguinte. 

 

1.3 As Gerações dos Direitos Humanos 

 

Os direitos humanos são divididos classicamente em três gerações sendo: os 

direitos da primeira geração considerados os direitos de liberdade, isto é, os direitos 

civis e políticos. Por sua vez, os da segunda geração, foram denominados direitos de 

igualdade, subdivididos em direitos econômicos, sociais e culturais. Por fim, os da 

terceira geração, também chamados direitos de solidariedade ou dos povos. Esses 

direitos surgem na segunda metade do século XX e introduzem a perspectiva difusa. 

Vale enfatizar a princípio que para abordar a classificação dos direitos 

humanos, utilizam-se as expressões geração ou dimensão. No entanto, na presente 

pesquisa adota-se a doutrina das gerações, classificação formulada por Karel Vasak, 

que permite de forma clara identificar (i) os fatos históricos ocorridos nas gerações, 

(ii) os protagonistas de tais fatos e (iii) o valor preponderante em tal período95, haja 

vista este estudo, valer-se do referencial teórico axiológico. 

Contudo, importante esclarecer que mesmo utilizando-se desta terminologia, 

entende-se que os direitos humanos fundamentais são indissociáveis e indivisíveis, ou 

seja, o aparecimento de uma nova geração não extingue a anterior. 

Nesse sentido, vale citar o caso Villagrán Morales e outros, sentenciado em 

novembro de 1999 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um voto da 

decisão ressalta a necessária indivisibilidade dos direitos humanos para realizar a 

dignidade humana, nos seguintes termos:  
A privação arbitraria da vida não se limita, pois, ao ilícito do homicídio; se 
estende igualmente à privação do direito de viver com dignidade. Esta 
visão conceitualiza o direito à vida como pertencente, ao mesmo tempo, ao 
domínio dos direitos civis e políticos, assim como aos direitos econômicos 
sociais e culturais, ilustrando assim a inter-relação e indivisibilidade de 
todos os direitos humanos.96 

                                                             
95 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010 pp. 180-181. 
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1999. tradução nossa. (La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se 
extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el 
derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, 
así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e 
indivisibilidad de todos los derechos humanos.) 
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 Logo, trata-se de uma soma de valores que reúne todos os direitos humanos 

indivisíveis e harmonizados em prol da proteção humana. Frise-se que no processo 

dinamogenesis uma geração de direito não anula a outra, mas sim a incorpora 

agregando-lhe outros valores.  

 Entretanto, para destacar as peculiaridades de cada geração de direitos 

humanos, cabe abordá-las separadamente. Desta feita, os direitos de liberdade 

conquistados na primeira geração são direitos que valorizam o homem-indivíduo e 

“traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade 

que é seu traço mais característico; enfim são direitos de resistência ou de oposição 

perante o Estado”.97 

 Trata-se de direitos individuais que exigem do Estado uma não interferência 

na esfera particular, sendo apenas indispensável a proteção estatal no sentido de 

garantir o livre exercício desses direitos. 

 De outro modo, os direitos de igualdade conquistados na segunda geração, se 

caracterizam pelo reconhecimento de que os direitos de liberdade não são suficientes 

para garantir o bem estar humano, diante das necessidades materiais. Nesse momento, 

exige-se do Estado ações positivas para suprir as deficiências sociais, com o objetivo 

de fortalecer a igualdade entre os homens. Assim, os direitos de segunda geração 

“situam a pessoa humana, a partir de uma perspectiva individual, como integrada 

numa coletividade”.98 

 Diante da concepção dos direitos coletivos de segunda geração, Paulo 

Bonavides afirma que: 
Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante 
quanto salvaguardar o indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica 
dos direitos da liberdade, era proteger a instituição, uma realidade social 
muito mais rica e aberta à participação criativa e à valoração da 
personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde se 
formara o culto liberal do homem abstrato e insulado, sem a densidade dos 
valores existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda 
a plenitude.99 
  

                                                             
97 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2009. pp. 563-564. 
98 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010 p. 175. 
99 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2009. pp. 563-565. 
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Com o advento da segunda geração se reconhece que para concretizar a 

dignidade da pessoa humana a esfera de proteção deve ser ampliada, do individual 

para o coletivo, de modo que, o foco da proteção não é mais o indivíduo de forma 

isolada e sim inserido numa sociedade. 

Nesta ordem, os direitos de terceira geração são reconhecidos após as 

atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Esses direitos chamados de direitos de 

solidariedade ou dos povos agregam os direitos individuais e coletivos aos novos 

direitos de caráter difuso que se destacam pela valorização da essência humana imersa 

em uma esfera universal.  

Na dimensão dos direitos difusos são compreendidos, entre outros, os 

direitos ao desenvolvimento, a paz, a autodeterminação dos povos, ao meio ambiente, 

bem como, das futuras gerações com vistas à sustentabilidade. 

 Os direitos de terceira geração envolvem os Estados a partir de um dever 

recíproco de cooperação, pois nascem obrigações e responsabilidades em função dos 

novos direitos humanos que ultrapassam fronteiras. Nessa perspectiva, “o respeito à 

soberania de um Estado deve compatibilizar-se com seu dever de cooperar com os 

demais”100 para efetiva proteção em âmbito estatal e internacional. 

A esse respeito Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano 

afirmam que: 
Os direitos de terceira geração, portanto, devem ser analisados com o 
objetivo de minimizar a problemática interna da prestação dos direitos 
fundamentais. A “solidariedade estatal de cooperação” ou “cooperação 
para além das fronteiras”, em que a assistência mútua entre Estados é 
encarada como corresponsabilidade, é um dos fundamentos do Estado 
Constitucional Cooperativo, ao lado das normas universais de direitos 
humanos.101 
 

Na perspectiva do Estado Constitucional Cooperativo pode-se interpretar a 

concretização da teoria da democracia, que serve de fundamentação aos direitos de 

terceira geração, pois por meio dos ideais de cooperação, os Estados assumem a 

responsabilidade compartilhada de assegurar os direitos humanos na ordem dos 

valores de liberdade, igualdade e fraternidade/solidariedade.  

Portanto, por intermédio do processo da dinamogenesis, que traduz o 

nascimento dinâmico de novos direitos, foram consolidadas as três gerações de 

                                                             
100 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010 p. 177. 
101 Ibidem. pp. 179-180. 
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direitos humanos. Todavia, a classificação que envolve as três gerações de direitos é 

considerada tradicional, sendo que, para alguns autores já existem outras gerações que 

são invocadas no estudo dos direitos humanos.  

Paulo Bonavides desenvolve as três gerações de direitos humanos em cinco 

gerações. Segundo o autor “são direitos de quarta geração o direito à democracia, o 

direito à informação e o direito ao pluralismo”.102 Entende, nesse sentido, que no atual 

mundo globalizado e cada vez mais inclinado para a universalidade, tais direitos são 

necessários para a concretização da sociedade aberta do futuro. 

Quanto aos direitos de quinta geração o autor se refere aos direitos de paz 

como um direito natural dos povos, ora impetrado na qualidade de direito universal do 

ser humano.103 

Em outra diretriz Norberto Bobbio sustenta que “já se apresentam novas 

exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos 

efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações 

do patrimônio genético de cada indivíduo”.104 

A reflexão do autor apresenta uma nova ameaça ao bem estar humano, 

decorrente do expressivo desenvolvimento tecnológico contemporâneo, algo que após 

a Segunda Guerra Mundial não era vislumbrado e, assim, não foi alvo de preocupação 

naquele momento de afirmação dos direitos de terceira geração. 

  Norberto Bobbio salienta ainda que “os direitos não nascem todos de uma 

vez (...). Nascem quando o aumento do poder do homem sobre  o homem – que 

acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade do 

homem de dominar a natureza e os outros homens”.105 Sendo que, diante de ameaças 

que reclamam novos direitos, estas devem ser “enfrentadas através de demandas de 

limitações do poder; remédios que são providenciados através da exigência de que o 

mesmo poder intervenha de modo protetor”.106 

  De acordo com Norberto Bobbio, as ameaças ou novas necessidades sociais 

que protestam por novos direitos podem ser combatidas e ou supridas por meio do 

                                                             
102 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2009. p. 571. 
103 Ibidem. p. 590. 
104 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. p. 5. 
105  Ibidem. p. 6. 
106  Ibidem. mesma página. 
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poder ameaçador, ou seja, por meio da condição de que o poder ameaçador atue como 

poder protetor em benefício da sociedade.  

Conforme já mencionado, os direitos nascem de acordo com as necessidades 

que se apresentam em cada momento histórico, de forma que, as gerações de direitos 

humanos concretizam o princípio da dignidade da pessoa humana no sentido da 

liberdade, igualdade e solidariedade. Entretanto, frente ao acelerado avanço das 

tecnociências107, alguns direitos fundamentais se tornaram vulneráveis. 

Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano afirmam que “é 

possível identificar um novo valor que concretiza a dignidade da pessoa humana para 

além da solidariedade: a ética, responsabilidade ou moralidade científica”.108 Para os 

autores está em curso um novo processo dinamogenesis para uma potencial afirmação 

de valores. 

A partir desse entendimento é possível falar em uma quarta geração de 

direitos humanos fundamentada na ética/responsabilidade com vistas a concretizar a 

dignidade da pessoa humana ante a nova realidade científica. 

  Nesse sentido, a ética aplicada às questões atuais que envolvem o 

desenvolvimento tecnológico pode ser entendida como uma diretriz para a proteção 

humana, pois, “a mais importante de todas as espécies de razão é, sem dúvida, a razão 

ética, porque atua como guia ou governante da vida humana”.109  

  Portanto, ainda que os direitos humanos sejam divididos teoricamente em 

gerações para destacar os fatos históricos, as conquistas de direitos e os valores 

consagrados em cada momento, cumpre considerar que apenas a soma destes valores, 

pode contribuir para a concretização do princípio basilar de dignidade da pessoa 

humana. 

                                                             
107 Francis Bacon aponta para o fim da separação entre ciência e técnica ao reconhecer que a ciência 
moderna é necessariamente, ao mesmo tempo, técnica, ou seja, poder-habilidade. Portanto, 
desenvolvimento científico e técnico estão indissoluvelmente ligados na dinâmica complexa das RDTS 
(pela Pesquisa e o Desenvolvimento Tecno Científicos). Nesse sentido, ver: HOTTOIS, Gilbert. 
Técnica. Tradução de Maria Vitoria Kessler. In: Monique Canto-Sperber (Org.). Dicionário de Ética e 
Filosofia Moral. 2. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2013. p. 1008. 
108 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010 p. 182. 
109 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 3. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 470. 
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2 RISCO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SUSTENTÁVEL NA 

EMPRESA 

 

 Considerando que os Direitos Humanos Fundamentais propagam seus efeitos 

por todo o ordenamento jurídico e ainda vinculam as relações particulares, entendidas 

como horizontais. Cumpre a partir desse fundamento de direito abordar a questão dos 

riscos ofertados pela inovação tecnológica no âmbito da empresa, bem como, sua 

responsabilidade perante a sociedade.  

  Na atualidade, o grande avanço da ciência e tecnologia proporciona diversos 

benefícios à sociedade, mas ao mesmo tempo gera preocupações no sentido da 

sustentabilidade desse bem estar.  

  Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento tecnológico movimenta os 

mercados ao proporcionar em escala cada vez maior o aumento da oferta, produção e 

consumo de novos produtos, no entanto, dentro desse movimento também estão os 

riscos, em especial, das novas tecnologias que, normalmente, não são submetidas a 

análises suficientes de segurança. 

  Tal realidade, compreendida dentro do contexto da globalização, se torna 

ainda mais complexa, pois extrapola as relações humanas, ou seja, o âmbito do 

indivíduo e passa a comprometer instituições, empresas, países, organizações 

diversas, enfim, pessoas jurídicas situadas em diferentes regiões do planeta. 

 Essa fluidez, que leva os resultados das ações para diversos setores e lugares 

do mundo, faz parte do fenômeno da globalização que se dá a partir do âmbito local, 

em um movimento dinâmico das influências do local para o global e do global para o 

local. Os riscos tecnológicos, ao serem produzidos simultaneamente por vários 

Estados, também cumprem com essa dinâmica, pois seus efeitos podem ultrapassar as 

fronteiras do local para o global e do global para o local. 

 O primado do desenvolvimento tecnológico presente desde a modernidade 

pós-revolução industrial e a frenética disputa econômica pelo rápido desenvolvimento 

de uma tecnologia de ponta, pode levar a resultados indesejáveis, uma vez que o 

conceito de “a tecnologia mais avançada” mostra-se relativo e pode, por exemplo, 

responder apenas a uma eficiência na produção que visa o baixo custo a um curto 
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intervalo de tempo, sem levar em conta outros fatores sustentáveis e os riscos de seus 

efeitos no futuro.110  

 Nicolau Sevcenko, a respeito da corrida tecnológica no século XXI, afirma 

que: 
A aceleração das inovações tecnológicas se dá agora numa escala 
multiplicativa, uma autêntica reação em cadeia, de modo que em curtos 
intervalos de tempo o conjunto do aparato tecnológico vigente passa por 
saltos qualitativos em que a ampliação, a condensação e a miniaturização 
de seus potenciais reconfiguram completamente o universo de 
possibilidades e expectativas, tornando-o cada vez mais imprevisível, 
irresistível e incompreensível.111  
 

 Ao interpretar esse cenário, o autor compara a humanidade diante dos efeitos 

da corrida tecnológica a uma pessoa no percurso de uma montanha-russa, que fica 

condicionada sem opções de escolha, exceto a de fechar os olhos, às emoções e riscos 

do trajeto.  

 Como no loop da montanha-russa, na realidade atual é possível sentir a 

incapacidade de prever, resistir ou entender o rumo que as coisas tomam.112 O ciclo 

que envolve o lançamento rápido e sucessivo de novas tecnologias coloca a 

humanidade em situação de vulnerabilidade, pois com a velocidade líquida dos 

acontecimentos, não há tempo hábil para preocupações no sentido de antever e desse 

modo combater os riscos. 

 Nessa linha, Ulrich Beck aponta que “o portão capaz de encerrar e processar 

os riscos chama-se: crítica da ciência, crítica do progresso, crítica dos especialistas, 

crítica da tecnologia”.113 

 Assim, do ponto de vista da empresa privada, considerada como o poder 

deste século114 , a tecnologia desenvolvida, utilizada e comercializada deve ser 

apreciada sob qual ótica? Qual a crítica e critérios de avaliação devem estar presentes 

na adequação e implantação de um novo procedimento tecnológico, tendo em vista a 

segurança humana? 

                                                             
110 ANDREUCCI, Álvaro Gonçalves Antunes; SANTOS, Queila Rocha Carmona dos. Globalização e 
Direito: Sobre uma Convivência Responsável diante dos Riscos Tecnológicos. In: Revista de 
Direito Brasileira. v. 6, n. 3, 2013. p. 76. 
111 SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o Século XXI – No loop da montanha-russa. São Paulo: 
companhia das Letras, 2001. pp. 16-17.  
112  Ibidem. p. 17. 
113 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 241. 
114 Nesse sentido ver capítulo 3. 
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 Tais questões tomam relevância para a ciência jurídica a partir do momento 

em que empresas, movidas pelos objetivos econômicos, passam a manipular novas 

tecnologias que comportam riscos, sem se preocupar com os potenciais efeitos sobre 

quem lida diretamente com tal tecnologia a também sobre a sociedade a curto, médio 

ou longo prazo.  

 Desse modo, importa haver na atuação da empresa a ideia de 

sustentabilidade não apenas econômica, mas também social e ambiental, considerando 

que o desenvolvimento sustentável faz parte do valor solidariedade consagrado na 

terceira geração de direitos humanos. 

 Com efeito, Juarez Freitas destaca que: 
Sustentabilidade é o princípio constitucional que determina, 
independentemente de regulamentação legal, 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 físico, psíquico e espiritual, 
em consonância homeostática com o bem de todos.115 
 

 No que se refere à sustentabilidade na empresa, José Renato Nalini 

argumenta que:  
A ciência pode e deve desempenhar um papel importante na construção da 
nova coerência, que legitimará a discreta esperança que anima as almas 
éticas. Mas é a ética o motor imprescindível dessa missão. A inspirar 
comportamentos novos, que possam derivar de uma bem concatenada 
política desenvolvimentista sustentável. Perfeitamente factível por parte da 
empresa (...).116 
 

 Portanto, o desenvolvimento tecnológico sustentável na empresa pode ser 

entendido como dever constitucional perante a sociedade. A empresa que atua de 

forma responsável deve ter cuidado em relação ao bem estar comum em uma 

perspectiva de solidariedade e proteção do todo, tanto no tempo presente quanto 

futuro. Diante de tais objetivos, importante ressaltar ainda a ética como vetor para 

afirmação de um desenvolvimento que envolva equilíbrio, previsibilidade e 

segurança.  

                                                             
115 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade Direito ao Futuro. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 
147. 
116 NALINI, José Renato. Sustentabilidade e Ética Empresarial. In: Vladmir Oliveira da Silveira; 
Orides Mezzaroba (Coords.). Empresa, Sustentabilidade e Funcionalização do Direito. v. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 142. 



51 
 

2.1 Desenvolvimento Tecnológico e Pós-Modernidade 

 

 No cotidiano é possível lidar com as facilidades proporcionadas pelo 

desenvolvimento tecnológico, como por exemplo, a redução de distância e tempo para 

locomoção e comunicação, a diminuição considerável dos aparelhos eletrônicos com 

aumento de suas funções e capacidade de armazenamento de dados. 

 Vale ressaltar ainda, os avanços nas pesquisas científicas que trouxeram 

novas possibilidades de aplicações industriais, tratamento de doenças, diagnósticos, 

aumento da qualidade e estimativa de vida, bem como, o avanço da genética que 

permite ao homem manusear sua própria natureza, entre outros das últimas décadas. 

 Em termos de tecnologia, Francesco di Ciommo afirma que houve primeiro a 

evolução da técnica para se chegar ao desenvolvimento da tecnologia. A técnica, a 

princípio, era o instrumento essencial para a sobrevivência do homem, sendo que, o 

homem era o sujeito manipulador da técnica. 117  Para o autor “a técnica, de 

instrumento a disposição do homem, tornou-se assim o seu ambiente; de meio para 

satisfazer as suas exigências naturais, tornou-se, em alguns aspectos, produto e, por 

outros, fonte de sempre novas necessidades e problemas”.118 

 Segundo explicação do autor (a partir da definição do vocabulário italiano), a 

palavra técnica se traduz como o conjunto de normas que regulam o concreto 

desenvolvimento de uma atividade manual ou intelectual ou como qualquer forma de 

atividade humana voltada ao conhecimento da ciência e à criação de novos produtos e 

instrumentos que melhoram as condições de vida humana.119 

 Com base nessa definição, pode-se entender que técnica era o método para o 

homem desempenhar seu trabalho, ou seja, o caminho para chegar a determinado fim. 

No entanto, com a evolução tanto da ciência quanto da técnica chega-se à tecnologia 

que, por sua vez, passa a ocupar o lugar de destaque da técnica, agora também como 

fim.   

 Desta feita, a lógica se inverte, pois o objeto passa a manipular o sujeito. 

Nesse sentido, aponta Francesco Di Ciommo que a tecnologia e não mais a atividade 

humana preside a sua própria criação ao ditar os ritmos e dimensões do 
                                                             
117 DI CIOMMO, Francesco. Evoluzione tecnologica e regole di responsabilitá civile. Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2003.   
118 Ibidem. p. 16, tradução nossa. (La tecnica, da strumento a disposizione dell’uomo, è così diventata il 
suo ambiente; da mezzo per soddisfare le sue esigenze naturali, è diventata, per certi versi, prodotto e, 
per altri, fonte di sempre nuovi bisogni e problemi.).  
119 Ibidem. p. 17. 
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desenvolvimento tecnológico futuro e, em última análise, da própria existência do 

indivíduo.120 

 O significado da técnica, enquanto instrumentação nas mãos do homem para 

satisfazer suas necessidades naturais, era completamente absorvido pelo fim 

específico a que esta era destinada a perseguir. Todavia, o aumento quantitativo e 

imensurável da tecnologia na atualidade, possibilita o alcance de qualquer fim, o que 

faz mudar qualitativamente o cenário, pois não é mais o fim ético ou prático a 

condicionar a pesquisa científica, mas sim os resultados da pesquisa a condicionar os 

fins.121 

 Portanto, de forma concisa, Francesco Di Ciommo entende que nesta era, a 

tecnologia produz sempre novos resultados universalmente aplicáveis, o que a torna 

autorreferencial e independente. Destarte, não existem valores, ideologias, nem ética, 

capazes de condicionar a tecnologia, uma vez que, esta nega qualquer tradição e, em 

seu rápido avanço se coloca como elemento de ruptura com o cenário preexistente, 

queimando etapas e alcançando objetivos que muitas vezes a ciência não visa.122 

 Hans Jonas compreende a tecnologia como uma vocação da humanidade, 

desta feita, aduz que a técnica, como um esforço humano, ultrapassou os objetivos 

delineados nos tempos antigos, no seguinte sentido: 
(...) a técnica era um tributo cobrado pela necessidade, e não o caminho 
para um fim escolhido pela humanidade – um meio com um grau finito de 
adequação a fins próximos, claramente definidos. Hoje, na forma da 
moderna técnica, a techne transformou-se em um infinito impulso  da 
espécie para adiante, seu empreendimento mais significativo. Somos 
tentados a crer que a vocação dos homens se encontra no contínuo 
progresso desse empreendimento, superando-se sempre a sim mesmo, 
rumo a efeitos cada vez maiores. A conquista de um domínio total sobre as 
coisas e sobre o próprio homem surgiria como a realização do seu 
destino.123 

 

 A técnica, nos tempos antigos era um meio para manipular a 

ciência/conhecimento e com isso suprir as necessidades básicas do homem. Nesse 

caso, a técnica era manipulada com vistas a um fim específico, ou seja, um resultado 

determinado.  

                                                             
120 Ibidem. mesma página.   
121 Ibidem. p. 18.  
122 Ibidem. p. 20. 
123  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 43. 
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 Todavia, com o esforço humano, a técnica passou a ser movida por um 

impulso sem fim que leva sempre a novos resultados para além dos resultados 

anteriores. Assim, atualmente, o avanço tecnológico segue um ciclo de superação do 

seu próprio estado para o fim precípuo de dominar tanto a natureza quanto os homens. 

 Nessa linha, para refletir sobre os rumos da tecnologia com base nos 

fenômenos da contemporaneidade, vale destacar o pensamento de Gilles Lipovetsky 

ao explicar que: 
Quando o futuro se mostra ameaçador e incerto, resta a retração sobre o 
presente, que não para de ser protegido, arranjado e reciclado numa 
juventude sem fim.  Ao mesmo tempo que põe o futuro entre parêntesis, o 
sistema procede à <desvalorização do passado>, impaciente por cortar as 
amarras das tradições  e territorialidades arcaicas e por instituir uma 
sociedade sem base de ancoragem nem opacidade; juntamente com esta 
indiferença pelo tempo histórico, instaura-se o <narcisismo coletivo>, 
sintoma social da crise generalizada das sociedades burguesas, incapazes 
de enfrentarem o futuro sem desespero.124 
 

 A plenitude do tempo presente, a ruptura com a tradição e as incertezas 

quanto ao futuro são características da chamada sociedade pós-moderna.  O pós-

modernismo não se apoia na razão, nos dogmas e nas estruturas consolidadas da era 

moderna para tratar das questões humanas, mas busca elementos decorrentes da 

pluralidade e complexidade. 

 A atual sociedade pós-moderna, imersa em sentimentos imediatistas que a 

distanciam da realidade, deixa de lado o senso crítico que deve nortear o ilimitado 

avanço tecnológico. Cumpre considerar que tais avanços não trazem apenas 

benefícios, mas também efeitos adversos que em muitos casos são de difícil 

identificação.  

 O passado, as experiências históricas, as lutas para conquista e afirmação de 

direitos humanos não devem ser desprezados em face da plenitude das novidades e 

mudanças do presente, sob pena do futuro ser o reflexo de um período de 

inconsequência na história da humanidade. 

 Evidencia-se na pós-modernidade125 uma inversão de valores nos âmbitos 

particular e coletivo, mas especialmente em relação às questões de mercado, consumo 

e tecnologia. Na era da técnica buscava-se por meio da pesquisa alcançar um fim ético 

                                                             
124  LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. 
Tradução de Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 84. 
125 É importante destacar que neste estudo será utilizada a expressão pós-modernidade para fazer 
referência ao atual momento histórico, no entanto, serão adotados predominantemente conceitos de 
Zygmunt Bauman que se refere a este mesmo momento como modernidade líquida ou leve. 
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para o bem do homem. De modo inverso, na era da tecnologia o valor ético se perde 

diante das intermináveis novas possibilidades e criações.  

 Tendo em vista que a técnica deixa de ser mero instrumento para ser o 

próprio fim tecnológico, esta, passa a provocar efeitos positivos e negativos na vida 

em sociedade. Nicolau Sevcenko, no entanto, aponta que a técnica “é socialmente 

consequente quando dialoga com a crítica. O problema, assim, não é nem a técnica e 

nem a crítica, mas a síndrome do loop, que emudece a voz da crítica, tornando a 

técnica surda à sociedade”.126 

 Ainda que a tecnologia comande seu próprio desenvolvimento, limites de 

segurança devem ser traçados na pesquisa científica para que os resultados futuros 

não sejam nocivos à própria natureza humana. Tais limites podem ser estabelecidos 

recorrendo-se a crítica, levando em conta que todo modelo de proteção deve pautar-se 

por uma institucionalização de seus meios de forma ativa, ou seja, participativa, e não 

como uma imposição política vertical, de uns sobre muitos.  

 A crítica tecnológica para criação de limites se funda na preservação dos 

valores humanos no âmbito da sociedade. Todavia, as características predominantes 

da sociedade pós-moderna, tais como a rapidez das informações, diminuição das 

distâncias e do tempo, consumismo, individualismo, transformação dos estilos e 

formas de vida, rompimento com o passado e indiferença quanto ao futuro, não 

favorecem ações de diálogo e conscientização acerca dos riscos. 

 Pietro Barcellona, diante dos traços da atualidade, defende que o 

individualismo narcisista do consumo não tem e não confere identidade e sua lógica é 

a da autorreferência, ou seja, é a lógica do sistema imunológico - não comunicativa e 

sim defensiva, pois se defende da penetração da doença por meio da produção de 

anticorpos e utiliza apenas o que precisa para se conservar.127 

 Dessa forma, o indivíduo, no auge do narcisismo, tem como referência a si 

mesmo, fechando-se ao mundo exterior, às percepções externas, abrindo-se apenas 

para aquilo que lhe interessa e que poderá trazer algum benefício instantâneo. 

Zygmunt Bauman refere-se aos membros da sociedade pós-moderna como 

indivíduos por se tornarem indiferentes com relação ao bem estar do próximo, 

                                                             
126 SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o Século XXI – No loop da montanha-russa. São Paulo: 
companhia das Letras, 2001. p. 18. 
127  BARCELLONA, Pietro. Il Suicidio Dell’Europa: Dalla Coscienza Infelice All’Edonismo 
Cognitivo. Bari: Edizioni Dedalo, 2005. p. 131. 
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hedonistas ao considerarem o prazer a finalidade da vida, visualizando, de certa 

forma, apenas os fins a serem alcançados e não os meios.128 

Os fenômenos da pós-modernidade também chamada de líquida, pela 

flexibilidade e maleabilidade, provocam substancialmente a perda dos valores 

essenciais e da sensibilidade em relação às consequências das ações.  

Zygmunt Bauman propõe ainda a instantaneidade como característica da 

atual sociedade. 
O tempo instantâneo e sem substância do mundo do software é também 
um tempo sem consequências. “Instantaneidade” significa realização 
imediata, “no ato” – mas também exaustão e desaparecimento do interesse. 
A distância em tempo que separa o começo do fim está diminuindo ou 
mesmo desaparecendo (...). Há apenas “momentos” – pontos sem 
dimensões.129 
 

A instantaneidade se insere neste contexto por estar relacionada à velocidade 

com que os fatos acontecem, o que faz com que os indivíduos, pautados por condutas 

voltadas mais para si do que para a comunidade, não se apeguem a coisa alguma, 

movendo-se de forma rápida e imperceptível. 

 Nessa linha, o autor também menciona o mundo do software130 ou trabalho 

sem corpo que proporciona agilidade ao capitalismo para mudar e se mover quando 

necessário.  

 No mesmo sentido, Gilles Lipovetsky aponta o narcisismo como a 

característica inaugural dos tempos pós-moderno131, com base nesse entendimento 

salienta que “o narcisismo designa a emergência de um perfil inédito do indivíduo nas 

suas relações consigo e com o seu corpo, com outrem, com o mundo e com o tempo, 

no momento em que o <capitalismo> autoritário dá a vez a um capitalismo hedonista 

e permissivo”.132 

 O autor entende a pós-modernidade como um período de individualismo ao 

extremo, em que as relações do indivíduo com o mundo exterior se dão de modo 

narcisista, predominando os interesses puramente pessoais, desembaraçados de 

valores sociais ou morais da era moderna.  
                                                             
128 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. p. 39. 
129 Ibidem. pp.137-138. 
130 Ibidem. p. 141. 
131 Vale citar que o autor utiliza na obra consultada a expressão pós-modernidade, todavia, em outras 
obras faz referência a expressão hipermodernidade por entender que retrata de forma mais ampla e fiel 
as características da sociedade contemporânea. 
132  LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. 
Tradução de Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 82. 
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 Zygmunt Bauman aponta para a presença de um capitalismo leve e volátil na 

pós-modernidade, livre das estruturas imobilizadas e linhas de produção da 

modernidade pesada. De outra parte Gilles Lipovetsky se refere ao fim de um 

capitalismo autoritário para o ingresso de um capitalismo aberto, inconsequente e 

concorrencial, ou seja, um modelo que ignora, de certo modo, a tradição e o futuro, 

almejando apenas resultados imediatos.  

 Destarte, é possível compreender que o capitalismo da pós-modernidade atua 

de forma disseminada e invasiva ao buscar os interesses econômicos do mercado 

global. Essa liquidez contribui para o agravamento das desigualdades sociais, bem 

como, para a marginalização dos direitos humanos, afastando-os do plano central das 

prioridades sociais, em territórios explorados ou não interessantes política e 

economicamente por esse sistema. 

 O capitalismo invade, portanto, as esferas pública e privada, pois o poder do 

capital influencia as políticas estatais, as ações dos entes particulares e ainda o 

comportamento humano. Dessa forma, em termos de capitalismo e mercado, Pietro 

Barcelona sustenta como premissa que “o projeto ocidental garante o máximo de 

<privatização do mundo> reduzindo a esfera pública às regras do mercado e 

garantindo assim a indiferença e a solidão na dimensão propriamente existencial da 

vida: o prazer e o sofrimento”.133 

 Nesse sentido, pode-se entender que a dinâmica do mercado torna o mundo 

um objeto particular passível de ser valorado. Em tal dinâmica, inclui-se os extremos 

da vida humana, de forma que, os efeitos do poder econômico influenciam 

diretamente sobre o bem e o mal, a segurança e o risco, o acúmulo de riqueza e a 

miséria, entre o ter direitos e o não ter direitos, etc.  

 Pietro Barcelona observa que, contraditoriamente, o mercado é a mais forte 

garantia da liberdade do indivíduo, que pode se afirmar na mais absoluta 

individualidade, sem nenhum empenho de comunicação com o outro, ou seja, sem 

necessidade de dependência ou preocupação com o próximo. Desse modo, ocorre 

progressivamente a libertação de toda responsabilidade, abrindo espaço para que os 

                                                             
133  BARCELLONA, Pietro. Le Passione Negate: Globalismo e Diritti Umani. Troina: Città Aperta 
Edizioni di Oasi Editrice, 2001. p. 16, tradução nossa. (il progetto occidentale garantisce il massimo di 
<<privatizzazione del mondo>> riducendo la sfera pubblica alle regole del mercato e garantindo così 
l’indifferenza e la solitudine nella dimensione propriamente esistenziale della vita: il godimento e la 
sofferenza.).   
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relacionamentos interpessoais sejam marcados pela máxima leveza.134 Em suma, “o 

Mercado, como é conhecido, se rege na liberdade do indivíduo e nos seus direitos: 

uma perfeita circularidade além da qual não é possível <<pensar>> de outra 

forma”.135 

 Contudo, essa circularidade inevitável, além de se governar na liberdade e 

nos direitos do indivíduo, produz diferentes efeitos negativos que são ocultados, 

quando se produz uma visão positiva da globalização econômica. Sendo que, o 

fenômeno que unifica o mundo por meio de interesses comuns, também, possibilita a 

utilização de mecanismos de seleção da circulação do capital que priorizam 

determinados caminhos e setores de países e corporações que conseguem absorver a 

maior parte dos lucros desse processo. A perversidade desse sistema acaba incidindo, 

por exemplo, em bolsões de trabalho, caracterizados pela dependência econômica, 

análogos à escravidão.136 

 Nessa linha, é possível compreender que, apesar do grande desenvolvimento 

tecnológico ter proporcionado redução da percepção do espaço e do tempo, por outro 

lado este desenvolvimento também obscurece a percepção dos processos de 

dominação e dependência entre as diversas escalas de relações humanas. Desta forma 

explica Nicolau Sevcenko que: 
Foi esse o efeito que levou os técnicos a formular o conceito de 
globalização, implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de 
comunicações envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma coisa 
só. Algo assim como um único e gigantesco palco onde os mesmos atores 
desempenham os mesmos papéis na única peça em que se resume todo o 
show. Assistindo a esse espetáculo a partir da nossa perspectiva brasileira 
– entretanto, com algum senso crítico –, podemos concluir que ou a peça é 
uma comédia tão maluca que não dá para rir, ou é um drama em que nos 
deram o papel mais ingrato. Porque o fato é que as mudanças tecnológicas, 
embora causem vários desequilíbrios nas sociedades mais desenvolvidas 
que as encabeçam, também canalizam para elas os maiores benefícios. As 
demais são arrastadas de roldão nessa torrente, ao custo da 
desestabilização de suas estruturas e instituições, da exploração predatória 
de seus recursos naturais e do aprofundamento drástico de suas já graves 
desigualdades e injustiças.137 
 

                                                             
134 Ibidem. mesma página. 
135 Ibidem. mesma página, tradução nossa. (il Mercato, com’è noto, si regge sulla libertà dell’individuo 
e sui suoi diritti: una perfetta circolarità oltre la quale non è possibile <<pensare>> altrimenti.). 
136 ANDREUCCI, Álvaro Gonçalves Antunes; SANTOS, Queila Rocha Carmona dos. Globalização e 
Direito: Sobre uma Convivência Responsável diante dos Riscos Tecnológicos. In: Revista de 
Direito Brasileira. v. 6, n. 3, 2013. 
137 SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o Século XXI – No loop da montanha-russa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001, p. 21. 
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 Esse é exatamente o modelo da pós-modernidade proporcionado pela 

globalização e especialmente pela economia corporativa global. Percebe-se nesse 

grande cenário a mitigação do espaço e das identidades, onde tudo se torna líquido e 

desse modo indivisível, o que obscurece de forma prejudicial a apreensão da realidade 

quanto às questões de proteção à dignidade da pessoa humana. 

 Para reafirmar esse pensamento, convém ainda citar a interpretação do 

conceito de sociedade do risco de Ulrich Beck, destacada por Marcos Antônio 

Mattedi, conforme adiante:  
Enquanto a sociedade industrial, que marcou o processo de modernização 
simples, organizava-se através de uma lógica positiva fundamentada na 
possibilidade de distribuição da riqueza, a sociedade do risco, que 
caracteriza o processo de modernização reflexiva, organiza-se com base 
numa lógica negativa de distribuição do risco, pois, segundo o autor, no 
estágio de modernização reflexiva a produção social da riqueza é 
indissociável da produção social do risco. Além disso, a lógica positiva 
contrasta com a lógica negativa porque a riqueza tende a ser concentrada 
no topo da sociedade através da apropriação política por poucos grupos 
sociais, e, ao contrário, o risco é dispersado na base por toda a sociedade: 
estabelece-se uma afinidade estrutural entre pobreza extrema e risco 
extremo.138 

 

 Tendo em vista esse entendimento, é possível compreender que o 

desenvolvimento tecnológico pós-moderno gera riqueza e benefícios, contudo, a 

produção de riqueza está associada à produção social do risco.  

 Por conseguinte, enquanto a riqueza e os benefícios tecnológicos se 

acumulam no topo da pirâmide social, os riscos e a extrema pobreza são distribuídos 

na base. Dessa forma, os atores que ocupam a base da sociedade suportam além da 

pobreza ainda os riscos decorrentes do desenvolvimento. 

 Ulrich Beck aponta para um déficit do “pensamento social”, em relação aos 

problemas que afetam direta ou indiretamente a saúde e a convivência das pessoas e 

que surgem originalmente nas sociedades altamente desenvolvidas. 139  Cumpre 

destacar que as sociedades altamente desenvolvidas impulsionam o desenvolvimento 

tecnológico e absorvem a maior parte de seus benefícios em prejuízo das sociedades 

menos desenvolvidas que suportam as consequências dos efeitos negativos. 

                                                             
138  MATTEDI, Marcos Antônio. As Interpretações Sociológicas das Dinâmicas Sociais de 
Construção do Risco na Sociedade Moderna. Revista Grifos, Chapecó, n. 13 – novembro de 2002, p. 
141. 
139 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 30. 
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 O déficit do “pensamento social” na contemporaneidade é provocado em 

especial pela fluidez dos ideais, que predominantemente voltados ao capitalismo, 

resultam no relativismo dos valores humanos fundamentais.  

 Assim, conforme enfatiza Gilles Lipovetsky “hoje vivemos para nós 

próprios, sem nos preocuparmos com as nossas tradições nem com a nossa 

posteridade”.140 Em outras palavras, atualmente, os atores do cenário global vivem a 

plenitude do presente sem referências do passado e preocupações com o futuro. 

 

2.2 Tecnologia e Poder 

 

 A evolução da técnica que levou ao atual estágio da tecnologia permite 

atribuir a esta a ideia de poder, pois a partir da tecnologia obtém-se também poder. O 

poder tecnológico concentra-se, de modo geral, nas mãos do Estado e das empresas, 

no entanto, seus resultados podem atingir toda a sociedade. Tendo em vista a 

abrangência desses resultados é indispensável que tal poder seja ordenado pelo 

Direito.  

 O desenvolvimento tecnológico permite tornar realidade aquilo que no 

passado era utopia. Com base nesse cenário promissor, o intento de progresso segue 

sua marcha rumo ao novo e desconhecido. 

 Inicialmente o homem figurava como o ser dominador da técnica, contudo, 

na atualidade o homem tornou-se também dominado como um dos objetos da técnica. 

Destarte, todos os resultados do progresso tecnológico refletem sobre o próprio 

homem, sejam esses positivos ou negativos. 

 Nesse sentido Hans Jonas, aduz que: 
Mas o próprio homem passou a figurar entre os objetos da técnica. O homo 
faber aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar 
inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto. Essa 
culminação de seus poderes, que pode muito bem significar a subjugação 
do homem, esse mais recente emprego da arte sobre a natureza desafia o 
último esforço do pensamento ético, que antes nunca precisou visualizar 
alternativas de escolha para o que se considerava serem as características 
definitivas da constituição humana.141  

 

                                                             
140  LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. 
Tradução de Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 84. 
141  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 57. 
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 Conforme o autor, o homem além de se tornar um dos objetos da técnica e 

subjugar-se a ela, propõe-se à ousada missão de produzir um novo inventor das 

coisas. Neste caso, o novo inventor pode ser tanto o homem como dominador quanto 

a tecnologia investida nesse papel.  

 Diante desse contexto, de expressivo desenvolvimento tecnológico, capaz de 

tornar realidade as aspirações humana de domínio sobre a natureza e sobre os limites 

impostos por ela, cumpre ao Direito direcionar esse poder, ora real, a fim de preservar 

o princípio basilar de dignidade da pessoa humana. 

 De acordo com Hans Jonas, é possível entender que não há na história 

precedentes comparáveis ao progresso da ciência e técnica, trata-se de um êxito 

constante, sob o objetivo final de auto-superação. Desta feita, afirma que: 
 (...) se há uma história de êxito, essa é a história de ambas; um êxito 
contínuo, condicionado por uma lógica interna, e portanto prometendo 
seguir assim no futuro. Não creio que se possa dizer o mesmo de nenhum 
outro esforço humano que se alongue pelo tempo. Na técnica, (...), esse 
êxito, com sua visibilidade pública estonteante, abarcando todos os 
domínios da vida – um verdadeiro cortejo triunfal -, faz com que a 
aventura prometeica se desloque, diante da consciência comum, do papel 
de um simples meio (o que toda a técnica é em si mesma) para o de 
finalidade, mostrando-se a “conquista da natureza” como a vocação da 
humanidade.142  
 

 Em termos de ciência e técnica, pode-se dizer que a técnica é o meio de 

realização da ciência e da pesquisa.143 Contudo, vale ressaltar que, a técnica de meio 

tornou-se também fim ao inaugurar a tecnologia. 

 A tecnologia revolucionou diversas áreas da ciência, mas trouxe à luz um 

lado positivo e outro negativo do seu potencial. A partir dessa noção de ambiguidade, 

é possível citar exemplos, como a revolução nos meios de comunicação que ao 

mesmo tempo em que diminui as distâncias em benefício da sociedade possibilita a 

invasão de privacidade ou mesmo a energia nuclear que pode ser revertida para fins 

bélicos, entre outros.  

 Nessa circunstância, importa destacar ainda uma vertente da ciência que 
busca ultrapassar os limites do mundo natural. Bernadette Bensaude-Vincent salienta 
que está no “coração” das micro e nanotecnologia se libertar dos limites da matéria, 
assim, explica que o objetivo de reduzir a matéria até transformá-la em 
“condensados” de informação entra em harmonia com o objetivo de vida imortal. 

                                                             
142 Ibidem. pp. 271-272. 
143 BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. As Vertigens da Tecnociência: Moldar o Mundo Átomo 
por Átomo. Tradução de José Luiz Cazarotto. São Paulo: Ideias e Letras, 2013. p. 55. 
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Desse modo, os esforços para armazenar cada vez mais informações em espaços 
menores correspondem aos esforços dos que visam afastar os efeitos do tempo sobre 
os corpos biológicos, resultando na libertação da matéria e do tempo por intermédio 
de um só projeto.144 

 A autora menciona como exemplo para ilustrar o potencial tecnológico  para 
além das técnicas de aumento de performances esportivas, intelectuais, duração da 
vida, o “movimento transumanista”, surgido em 1980 nos Estados Unidos, que 
apregoa o objetivo de chegar à imortalidade. Ao citar esse movimento, a autora  o 
define como:  

Entusiasmados por uma mistura de euforia tecnológica – suscitada pelas 
promessas da biotecnologia e nanotecnologia – e pela confiança num 
futuro de regimes alimentares que garantam a saúde, eles propagam a 
ilusão de que seria possível afastar a morte indefinidamente, até chegando-
se à sua eliminação completa.145 

 
 Assim, é possível notar as potencialidades tecnológicas e o ciclo de busca 
incessante por ultrapassar as barreiras entendidas como obstáculos para a plena 
realização humana.  
 Enquanto não se pode alcançar o objetivo último e mais desafiador de 
imortalidade a técnica vai sendo utilizada para aperfeiçoar e transformar a natureza 
humana até, quem sabe, transformar o homem em uma máquina.  
 Sem embargo, vale afirmar que, em suma, a tecnologia reúne aspectos 
positivos e negativos, ou seja, lados opostos que consequentemente envolvem o 
direito. O lado positivo da tecnologia se concentra na capacidade de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, por essa razão esse aspecto deve ser direcionado em 
favor dos valores humanos. De outro modo, o lado negativo da tecnologia está ligado 
aos riscos que, quando tutelados pelos interesses e pelo poder, representam uma 
significativa ameaça.   
 O poder da tecnologia pode ser identificado na essência de meio e fim, pois, 
como meio permite o alcance de muitos objetivos, ao passo que, como fim dita o seu 
próprio desenvolvimento. Contudo, vale salientar que a tecnologia, quando dominada, 
também confere poder ao seu dominador, seja este, Estado, empresa ou indivíduo. 
 Logo, a tecnologia em si não é propriamente boa ou ruim, mas sim um poder 
que deve ser ordenado pelo Direito. Tendo em vista que os direitos humanos são 
conquistados para limitar o poder, cumpre assim, admitir a importância de um novo 
processo dinamogenesis pós-moderno para ampliar os direitos humanos e impor 
limites fundados na dignidade da pessoa humana em face do poder tecnológico. 

                                                             
144 Ibidem. pp. 113-115. 
145 Ibidem. p. 117. 
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2.3 Considerações Sobre a Nanotecnologia 

 

 Tendo por base as características predominantes na sociedade pós-moderna e 

os desdobramentos do desenvolvimento tecnológico, cumpre refletir sobre a aplicação 

da nanotecnologia, entendida atualmente como tecnologia de ponta – dita a “mais 

avançada”, que traz além dos benefícios, diversas dúvidas e ressalvas no tocante aos 

seus riscos.  

Luís Renato Balbão Andrade considera que: 
Embora se observe o uso do termo nanotecnologia no singular, o mais 
apropriado seria usá-lo no plural, tendo em vista que não se trata de uma 
única tecnologia, mas sim de uma série delas, que varia em função do tipo 
de material que está sendo manipulado, sendo que aquilo que todas têm em 
comum é a escala de tamanho com a qual se trabalha: a escala 
nanométrica.146 
 

  De acordo com o entendimento do autor, a expressão nanotecnologia pode 

ser utilizada no plural por se tratar de uma série de tecnologias e não apenas de uma 

única. Portanto, a nanotecnologia varia conforme a natureza do material a ser 

manipulado e converge especificamente na escala nanométrica de tamanho. 

  O desenvolvimento da nanotecnologia, ou seja, a manipulação de átomos e 

moléculas tornou-se possível com o avanço tecnológico dos últimos anos. 

É interessante destacar que na década de 1980 a nanotecnologia era tema de 

ficção científica na série jornada nas estrelas147. Em determinado episódio é retratado 

um trabalho de genética avançada que cria dois nanitas (no caso nanorôbos) 

“evoluídos” que podem interagir entre si para aumentar suas habilidades e assim 

penetrar em células vivas fazendo reparos, ou seja, cirurgias celulares. No entanto, na 

ficção, tais nanitas, quase inofensivos e projetados para uma experiência científica, 

escapam do laboratório e começam a se reproduzir mecanicamente, formando uma 

inteligência coletiva, com tanto poder que começam a penetrar nos computadores, 

passando a comandar todas as ações e movimentos da nave, o que coloca todos em 

perigo.  

                                                             
146 ANDRADE, Luís Renato Balbão. Sistemática de Ações de Segurança e Saúde no Trabalho para 
Laboratórios de Pesquisa com Atividades de Nanotecnologia. Tese (Doutorado). Escola de 
Engenharia - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. p. 38. 
147 EVOLUTION. Star Trek: The Next Generation. Direção: Winrich Kolbe. 3ª Temporada. 1989. 



63 
 

Trata-se de uma ficção científica idealizada há pelo menos 30 anos, que 

ilustrava o potencial dessa tecnologia e também a instabilidade e impossibilidade de 

controle quando algo sai errado.  

  Nanotecnologia é o nome dado à ciência que explora materiais em escala 

atômica ou molecular, ou seja, que explora materiais numa escala bastante reduzida. 

Um nanômetro (nm) corresponde a um bilionésimo de metro.148 Assim, por meio da 

nanotecnologia é possível manipular estruturas muitíssimo pequenas e até então 

intocadas pelo homem, para formação de novas estruturas e materiais, possibilitando a 

criação e aperfeiçoamento de outras tecnologias e produtos. 

  Em síntese, as nanotecnologias são compreendidas como “um conjunto 

multidisciplinar emergente de técnicas e conhecimentos que envolvem a manipulação 

da matéria em escala nanométrica, ou seja, matéria cujas dimensões são medidas em 

nanômetros (nm)”.149 

 Vale destacar que um nanômetro (nm) mede aproximadamente a largura de 

10 átomos de hidrogênio. Na dimensão nanométrica, um glóbulo vermelho (eritrócito) 

possui em torno 7.000 nm de diâmetro. Geralmente as bactérias são medidas no 

espaço de 1 ou de 1000 nm e alguns vírus são conhecidos por atingirem o tamanho de 

60 - 100 nm.150 

 Luís Renato Balbão Andrade adverte que:  
associados ao termo nanotecnologia vários outros estão presentes na 
literatura tais como: nanopartículas, nanomateriais, nanorisco, nanoescala, 
nanotoxicologia, nanomedicina, nanoespecífico, nanosegurança, nanoética, 
entre outros. Estes termos evidenciam, além da multidisciplinaridade, 
também a característica básica que une todo o conjunto: tamanho ou escala 
de manuseio dos materiais.151 

 

 Desta feita, a nanotecnologia pode ser entendida como um tema 

                                                             
148 Vale destacar que o prefixo (nano) e o correspondente símbolo (n) são adotados desde 1958 pelo 
Sistema Internacional de Unidades. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/sistema-internacional-unidades.pdf>. Acesso em: 10 de 
out. de 2014. 
149 ANDRADE, Luís Renato Balbão. Sistemática de Ações de Segurança e Saúde no Trabalho para 
Laboratórios de Pesquisa com Atividades de Nanotecnologia. Tese (Doutorado). Escola de 
Engenharia - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. p. 41. 
150 WARHEIT, David B; SAYES, Christie M; REED, Kenneth L; SWAIN, Keith A. Health effects 
related to nanoparticle exposures: environmental, health and safety considerations for assessing 
hazards and risks. Pharmacology & therapeutics 120, 2008. pp. 35-42. 
151 ANDRADE, Luís Renato Balbão. Sistemática de Ações de Segurança e Saúde no Trabalho para 
Laboratórios de Pesquisa com Atividades de Nanotecnologia. Tese (Doutorado). Escola de 
Engenharia - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. p. 41. 



64 
 

multidisciplinar, que comporta estudos de várias áreas do conhecimento. Assim, é 

possível explorar a nanotecnologia do ponto de vista das partículas, materiais, risco, 

toxicologia, medicina, segurança, ética, entre outras áreas. 

 Em termos de caracterização técnica e/ou física das nanopartículas, Luís 

Renato Balbão Andrade com base em Stern e Mcneil, distingue-as, quanto à origem, 

em: 
(1) naturais: aquelas provindas de processos naturais como vulcanismo, 
por exemplo; (2) incidentais ou antropogênicas que são aquelas criadas não 
intencionalmente, mas como subproduto da atividade humana, como por 
exemplo os fumos de solda e partículas da exaustão de motores; (3) 
engenheiradas (engineered), que são aquelas produzidas intencionalmente 
pelo homem. Estas últimas são o objeto principal da nanotecnologia, da 
mesma forma como são também o foco de estudo para as questões que 
envolvem SST (...) e o controle dos riscos associados à sua 
manipulação.152 
 

 Importante ressaltar a caracterização técnica das nanopartículas para melhor 

compreensão do funcionamento da tecnologia nano. Assim sendo, tais partículas 

podem ser caracterizadas como: (i) naturais - originárias de processos naturais; (ii) 

incidentais ou antropogênicas - criadas intencionalmente pela atividade humana de 

forma que fazem parte do conjunto da criação ou de seus resultados, entretanto, não 

constituem o objetivo final; (iii) engenheiradas – criadas intencionalmente pela 

atividade humana, mas como produto final.  

 As partículas engenheiradas, conforme a citação acima, representam o 

principal objeto da nanotecnologia e também são sobre estas que recaem 

preocupações pontuais relativas à saúde e segurança, bem como, à gestão dos riscos 

gerados pela manipulação.  

 Destarte, pode-se entender que essa engenharia de estruturas se viabilizou em 

razão do atual estado da técnica, que proporcionou a criação de novas ferramentas, 

como por exemplo, microscópios superpotentes capazes de capturar a imagem dos 

corpos em escala nano.  

  A ideia de manipulação de átomos e moléculas foi levantada por Richard 

Phillips Feynman, em 1959, na palestra “Há muito espaço lá em baixo”. Nessa 

ocasião ficou prevista a futura realização das nanotecnologias. Alguns anos depois, 

                                                             
152 STERN, S. T. e MCNEIL, S. E. Nanotechnology safety concerns revisited. Toxicological 
Sciences. 101, 4-21. 2008, apud ANDRADE, Luís Renato Balbão. Sistemática de Ações de 
Segurança e Saúde no Trabalho para Laboratórios de Pesquisa com Atividades de 
Nanotecnologia. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. p. 42. 
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Eric Drexler é o cientista que se destaca por dar continuidade às ideias de Feynman, 

pesquisando e desvendando as chamadas nanotecnologias.  

  Eric Drexler citado por Engelmann, Flores e Weyermüller, afirma que: 
No século passado desenvolvemos aeronaves, naves espaciais, energia 
nuclear, e os computadores. No próximo, iremos desenvolver montadores, 
replicadores, engenharia automatizada, vôos espaciais baratos, máquinas 
de reparação celular, e muito mais. Esta série de descobertas pode sugerir 
que a corrida tecnológica irá avançar sem limites (...).153 
 

  Entende-se, portanto, que a descoberta da nanotecnologia evolucionou as 

expectativas do mundo científico, possibilitando a criação de produtos, até então, 

impossíveis no mundo real de serem criados.  

 Considerando o potencial da nanotecnologia é possível acreditar que poderá 

ocorrer uma nova revolução industrial, que caso se confirme, será acompanhada de 

diversos impactos econômicos, sociais, ambientais e éticos. E isso pode não estar 

muito longe de acontecer, pois os países têm investido significativamente para o 

desenvolvimento dessa tecnologia. 

No Brasil, um exemplo, é o laboratório de Nanociência e Nanotecnologia 

(Labnano)154 instalado na sede do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), no 

Rio de Janeiro. O laboratório foi criado para impulsionar a nanotecnologia, entendida 

pelo governo como “área de futuro” para o desenvolvimento, o que torna o Brasil o 

país da América Latina com a maior infraestrutura instalada para pesquisa básica 

nessa área.155 

  De outra parte, um estudo feito pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI) demonstra que as nanotecnologias já estão inseridas em diversos 

setores de produção no mercado mundial. No Brasil a aplicação dessa inovação 

tecnológica pelos setores produtivos ainda é pouco expressiva se comparada a outros 

                                                             
153 DREXLER, Eric. Engines of creation: the coming era of nanotechnology. EUA: Anchor Books, 
1986. pp. 148-149, apud ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi; WEYERMÜLLER, 
André Rafael. Nanotecnologias, Marcos Regulatórios e Direito Ambiental. Curitiba: Honoris Causa, 
2010. p. 17. 
154 O projeto custou cerca de R$ 10 milhões dos quais R$ 8 milhões foram repassados pela FINEP – 
Financiadora de Estudos e Projetos – que nos últimos 08 anos investiu cerca de R$ 184 milhões em 
pesquisas na área. A FINEP é apenas um exemplo de empresa e agência pública de fomento à pesquisa, 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vale destacar, que há outros órgãos de 
incentivo que com frequência lançam editais para financiar pesquisas na área de nanotecnologia, assim 
como a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o CNPq - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
155 RANGEL, Rogério. Rio ganha complexo para pesquisas de ponta. Revista Inovação em pauta, 
FINEP, nº 12, out./dez. 2011. pp. 21-22. 
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países. 156  Entre os setores que utilizam a tecnologia, podem ser citados, 

especialmente, os de medicamentos, têxteis, cosméticos, microeletrônicos, indústrias 

químicas, alimentos. Em suma, as nanotecnologias passam pela física, química, 

engenharia, medicina, biologia molecular, biotecnologia, entre outras áreas. 

  A manipulação de estruturas em tamanhos tão pequenos atrai cada vez mais 

o interesse de diversos setores, pois se trata de uma tecnologia promissora que devido 

às possibilidades de aplicações poderá gerar muitos benefícios e um maior 

desenvolvimento técnico-científico e econômico.  

Destaca-se que, parte do interesse dos mercados se funda na capacidade de 

alguns setores, como o farmacêutico e eletroeletrônico de transformar nanomateriais 

de baixo custo em produtos de alto valor agregado. 

Em análise mais aprofundada pode-se verificar que há uma corrida por 

desenvolvimento e patentes neste segmento entre diversos países. Mas por outro lado, 

não há quase interesse em financiar pesquisas para averiguar eventuais riscos que esta 

tecnologia pode oferecer. 

  Vale destacar que a nanotecnologia cria inúmeras possibilidades de 

benefícios, no entanto, ao mesmo tempo, desperta muitas incertezas, sendo que 

iniciativas de controle e regulamentação ainda são tímidas se comparadas ao crescente 

desenvolvimento do setor. Com efeito, o mau uso e o desconhecimento dos seus 

chamados efeitos colaterais por meio de pesquisas pode ser um grande perigo. 

 

2.3.1 Nanotecnologia e Risco 

 

 Em termos de risco inerente à nanotecnologia, destaca-se a manipulação de 

materiais em escala tão reduzida, pois se entende que as partículas em escala 

nanométrica, podem se tornar instáveis e nocivas. Todavia, para se chegar a alguma 

conclusão a respeito dos potenciais resultados, torna-se indispensável o estudo de 

cada aplicação em particular.  

 A nanotecnologia propõe um desafio à ideia de gestão dos riscos, pois não 

existe paralelo na história científica que forneça elementos de controle e segurança. 

Assim, as ações devem ser pensadas de forma inovadora e célere para acompanhar o 

ritmo do desenvolvimento nanotecnológico. 

                                                             
156  AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. ABDI. Panorama 
nanotecnologia. Brasília: ABDI, 2010. 
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 A análise dos riscos fundamenta-se na probabilidade de ocorrência de danos. 

Desse modo, para garantir a proteção humana é essencial a realização de estudos 

aplicados ao conhecimento da toxicologia e segurança de determinada substância em 

escala manométrica, bem como os níveis seguros de exposição a elas.  

 Desta feita, a avaliação e a própria gestão dos riscos provenientes da 

nanotecnologia são cercadas de incertezas. Nessa linha, Tom L. Beauchamp e James 

F. Childress fazem uma distinção conceitual entre risco e incerteza, conforme adiante: 
o risco deve ser distinguido da incerteza, embora ambos assumam uma 
carência de previsibilidade ou de conhecimento acerca dos eventos futuros. 
O risco se refere à probabilidade e à magnitude de um prejuízo a  certos 
interesses. A incerteza, em contraposição, refere-se a uma carência de 
previsibilidade ou de conhecimento em virtude de evidências insuficientes. 
A avaliação e a administração dos riscos são repletas de incertezas157.  

 

 Ressalta-se que a avaliação de risco é crucial para desenvolver o controle da 

nanotecnologia. Contudo, sua aplicação aos nanomateriais é prejudicada pela 

incerteza e também pela variação considerável dos dados disponíveis.158 Em outras 

palavras, a avaliação dos riscos, em partes, resta prejudicada pela imprevisibilidade 

resultante da insuficiência de indícios. 

 Por conseguinte, entende-se que parâmetros de regulamentação dos 

nanomateriais devem ser fundamentados na avaliação dos riscos existentes somados a 

métodos rígidos e transparentes para a integração de informações técnicas e pareceres 

de peritos. Tal conjunto é cada vez mais necessário em razão da falta de 

informação/conhecimento na área de gestão de risco, pois fornece determinado rigor 

para este momento de transição e formação de dados técnicos definitivos.159 

 Os riscos da nanotecnologia são amplos, todavia, cumpre  restringir a 

abordagem aos relativos à segurança e toxicidade no ambiente de trabalho e a 

possibilidade de extensão aos consumidores de produtos elaborados com 

nanomateriais.  

 Luís Renato Balbão Andrade salienta que: “a exposição aos nanomateriais 

pode ocorrer em qualquer fase de seu ciclo de vida, desde o seu desenvolvimento, 

                                                             
157 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de 
Luciana Pudenzi.  3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 326. 
158 LINKOV, Igor. et al. Nano Risk Governance: Current Developments and Future Perspectives. 
Nanotechnology Law & Business, 2009. pp. 203-220. 
159 Ibidem. 
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fabricação e uso indo até o descarte”.160  

 Nesse sentido, entende-se que no ambiente de trabalho, os trabalhadores 

podem estar desprotegidos durante o processo de produção, tanto em laboratório 

quanto em fábrica. Sendo que tal exposição pode se dar também com o uso de 

produtos, transporte, armazenagem ou tratamento de resíduos. Aponta-se ainda que no 

decorrer do tempo de duração de um produto elaborado com nanomateriais pode 

haver a liberação destes de forma prejudicial à saúde do consumidor. Em suma, os 

nanomateriais podem ser lançados por toda parte, afetando trabalhadores e/ou 

consumidores. Consequentemente, a contaminação do meio ambiente (ar, água, solo, 

flora e fauna) pode afetar a saúde das pessoas de forma generalizada.161 

 Os riscos de problemas de saúde relacionados com a exposição a 

nanopartículas podem derivar de fatores como: (i) duração e quantidade de exposição, 

(ii) toxicidade natural das partículas, (iii) persistência de nanopartículas dentro do 

corpo e (iv) condição de saúde. Estudos mostram que nanopartículas com mesmas 

propriedades aumentam sua toxicidade com a diminuição do tamanho, ou seja, quanto 

menor a partícula mais tóxica ela se torna.162  

 Portanto, existem três formas mais relevantes de contaminação decorrentes 

da exposição a nanopartículas que são: (i) inalação, (ii) ingestão e (iii) penetração na 

pele.163 

 A inalação é considerada a principal via de contaminação. Destaca-se que a 

respiração tanto pelo nariz quanto pela boca é uma porta de entrada de nanopartículas 

no corpo. Desse modo, é possível pensar que tais partículas podem afetar os pulmões 

e o sistema gastrointestinal. Sendo que, estudos alertam sobre a possibilidade das 

nanopartículas se moverem até o cérebro via nervo olfativo.164  

 De outra parte, a ingestão pode ocorrer com a transmissão das mãos para a 

boca de nanopartículas, após o manuseio ou contato.165 Entretanto, vale considerar 

                                                             
160 ANDRADE, Luís Renato Balbão. Sistemática de Ações de Segurança e Saúde no Trabalho para 
Laboratórios de Pesquisa com Atividades de Nanotecnologia. Tese (Doutorado). Escola de 
Engenharia - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. p. 46. 
161  EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work. Workplace Exposure to 
Nanoparticles. 
162 NABHANI, Nader; TOFIGHI, Amir. The Risk Assessment of Nano-particles and Investigation 
of Their Environmental Impact. World Academy of Science, Engineering and Technology 73, 2011. 
pp. 385-391. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
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ainda a possibilidade da ingestão se dar por meio da água ou alimentos, pois 

nanomateriais podem ser liberados no meio ambiente. 

 Por fim, a penetração na pele merece atenção devido a sucessiva utilização 

de nanopartículas em roupas, cosméticos e protetores solares. Ressalta-se que estudos 

realizados revelam que em razão do tamanho ultra pequeno, nanopartículas podem 

penetrar na membrana celular e interagir com o conteúdo da célula.166  

 Em suma, as principais maneiras de contaminação por nanomateriais são por 

inalação, ingestão e exposição que leva à penetração na pele. Dessa forma, ocorrendo 

a inalação de nanopartículas, estas podem percorrer pelo organismo humano até se 

instalarem nos pulmões ou no cérebro com a possibilidade de se moverem também 

para outros órgãos. Do mesmo modo, causa preocupação a possibilidade de ingestão 

de nanopartículas que pode afetar o sistema gastrointestinal. De outra parte, 

considera-se preocupante a exposição da pele a produtos com nanopartículas.  

 Nesse sentido, Alex Fragoso aponta que não são conhecidos os efeitos dos 

materiais (nano) estruturados nos pulmões, sendo que não existem informações 

suficientes sobre o comportamento desses materiais no corpo humano. Assim, 

menciona ainda que as partículas nanométricas podem se mover dos pulmões e afetar 

outras partes do corpo, como por exemplo, o sistema cardiovascular, fígado, rins e 

cérebro, sendo certo que pouco se conhece a respeito do impacto sobre esses 

órgãos.167 

 Além dos riscos à saúde, cumpre considerar os riscos à segurança de quem 

manipula a nanotecnologia. Em matéria de segurança, os riscos mais expressivos são 

explosão 168  e incêndio, pois em alguns casos substâncias inertes se tornam 

absolutamente inflamáveis. Destaca-se que determinadas nanopartículas são 

empregadas como geradoras de calor em processos industriais e químicos, sendo 

reputadas como de alto risco em caso de monitoramento inadequado.169  

 Portanto, é possível entender que as múltiplas formas de riscos podem variar 

em função de diversos fatores como substância, combinação de elementos, tamanho, 

quantidade, exposição, manipulação, entre outras. 
                                                             
166 Ibidem. 
167 FRAGOSO, Alex. Nanotecnologia e Meio Ambiente. Disciplina Especial Ministrada em Ciências 
Ambientais. Mestrado em Ciências Ambientais. Unochapecó. 2010. 
168  EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work. Workplace Exposure to 
Nanoparticles. 
169 NABHANI, Nader; TOFIGHI, Amir. The Risk Assessment of Nano-particles and Investigation 
of Their Environmental Impact. World Academy of Science, Engineering and Technology 73, 2011. 
pp. 385-391. 
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  Diante do complexo cenário que envolve os riscos da nanotecnologia, 

Engelmann, Flores e Weyermüller advertem que: “constatam-se (...) dois pólos de 

angústia: um deles, o desvelamento das possibilidades de investigação no 

nanomundo; o outro, as consequências dessas descobertas”.170 

Segundo informações da ABDI, nos EUA dos 1,4 bilhões de dólares do 

orçamento federal destinados às pesquisas em nanotecnologia, menos de 3% foram 

destinados à pesquisa sobre os riscos ao meio ambiente, saúde e segurança.171 

Desta feita, iniciativas no sentido de melhor estruturar o lado negativo da 

nanotecnologia devem ser concretizadas. Demonstra-se fundamental o 

desenvolvimento de estudos aplicados a fim de conhecer os danos que podem afetar 

os seres humanos e o meio ambiente de uma maneira geral, pois ações com tal 

objetivo ainda são raríssimas para não dizer insignificantes perto da evolução do lado 

positivo do setor. 

Conforme Hans Jonas, uma das condições da ação responsável é assumir a 

responsabilidade pelo desconhecido. Isso é o que se entende por “‘coragem para 

assumir a responsabilidade’”. De forma que “o medo que faz parte da 

responsabilidade não é aquele que nos aconselha a não agir, mas aquele que nos 

convida a agir”.172 

Assim, convém deixar de considerar as nanotecnologias apenas como uma 

das “áreas de futuro” para o desenvolvimento de importantes avanços tecnológicos 

para também considerá-las como potencialmente perigosas, assumindo, em sua 

utilização, a responsabilidade pelo desconhecido.  

Nessa linha, Reginaldo Pereira salienta que: 
Tomando-se a nanotecnologia como parâmetro, percebe-se que as 
possibilidades que oferece em diversas áreas do agir humano ofuscam as 
preocupações necessárias quanto às implicações éticas, políticas e jurídicas 
decorrentes de sua utilização e minimizam os questionamentos acerca dos 
riscos e impactos sobre a saúde, a integridade física e o meio ambiente.173 
 

                                                             
170  ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi; WEYERMÜLLER, André Rafael. 
Nanotecnologias, Marcos Regulatórios e Direito Ambiental. Curitiba: Honoris Causa, 2010. p. 19. 
171  AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. ABDI. Panorama 
nanotecnologia. Brasília: ABDI, 2010. Série Cadernos da Indústria ABDI, vol. XIX. p. 146. 
172  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 351. 
173 PEREIRA, Reginaldo. A Democracia e sua Reinvenção para Processos Decisórios sobre os 
Riscos da Nanotecnologia. 471 p. Tese (Doutorado). Centro de Ciências Jurídicas - Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. p. 285. 
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O autor identifica que os diversos fatores positivos que contribuem para o 

agir humano ocultam questões éticas, políticas e jurídicas relevantes, bem como 

reduzem os diálogos referentes aos riscos à saúde, segurança e meio ambiente. 

Diante dessas questões, Wilson Engelmann sustenta que:  
no plano da nova ciência nascem riscos, que projetam possibilidades de 
danos, dada a incerteza da maioria dos aspectos positivos e negativos que 
as nanotecnologias poderão gerar; se desconhece os aspectos de 
causalidade, dada a falta de um saber empírico. Isso está circunscrito aos 
poucos estudos de nanotoxicologia, que ainda precisam avançar, a fim de 
trazer aspectos mais seguros e confiáveis em suas conclusões. 
Existem muitas variações de nanopartículas e pelas pequenas dimensões, 
elas podem atravessar membranas celulares, por vezes nucleares, não 
respeitando barreiras orgânicas.174 

  

 A chamada (nano) tecnologia assume um lugar de destaque em termos de 

inovação e risco, sendo possível considerá-la como um fim em si mesma. Essa 

tecnologia, de tão avançada que é, impossibilita, de certo modo, sua própria 

investigação, pois está a frente das possibilidades tradicionais de controle e gestão do 

risco. Dessa forma, cabe reafirmar as palavras de Francesco di Ciommo, ao sustentar 

que atualmente a tecnologia avançou a ponto de presidir sua própria criação, ditar os 

ritmos e dimensões do seu desenvolvimento, produzir novos resultados 

universalmente aplicáveis, tornando-se autorreferencial e independente.  

Wilson Engelmann aponta para a responsabilidade do homem, tanto na 

criação quanto no controle. Nesse sentido, afirma que:  
a criatividade humana parece ilimitada e sem pudor de avançar cada vez 
mais. Com isso, são produzidos desafios (  riscos) temíveis, dadas as (im) 
possibilidades de controle dos efeitos, ao menos não em sua integralidade, 
dado o desconhecimento científico e tecnológico para fazê-lo. Em última 
análise, o controle da situação não deverá escapar dos humanos, pois eles 
abrem as possibilidades, mas devem estar em condições de conduzir o 
processo e o momento de avaliar os fundamentos da continuidade ou de 
interrupção.175 

 

Para abordar a questão da responsabilidade acerca da produção do risco, 

cumpre refletir sobre o tema do ponto de vista da teoria de Ulrich Beck. O autor se 

refere mais especificamente às atrocidades ocorridas no século XX, como por 

exemplo, Chernobyl. Todavia, a amplitude de suas reflexões permite aplicá-las aos 

novos eventos do atual século, como no caso da nanotecnologia.  

                                                             
174 ENGELMANN, Wilson. As Nanotecnologias e a Gestão Transdisciplinar da Inovação. In: Wilson 
Engelmann (Org.). As Novas Tecnologias e os Direitos Humanos: Os Desafios e as Possibilidades 
para Construir uma Perspectiva Transdisciplinar. Curitiba: Honoris Causa, 2011. pp. 312-313.  
175 Ibidem. p. 307. 
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De acordo com a teoria do risco, entende-se que a humanidade vive sob as 

ameaças dos riscos gerados pela própria ação humana, pois, na chamada sociedade 

reflexiva ou de risco, produz-se ou permite-se a produção daquilo que possivelmente 

será uma ameaça. Com relação à crítica e reflexividade do desenvolvimento técnico-

científico, Ulrich Beck faz a seguinte afirmação: 
as ciências são confrontadas tanto com o balanço de seus êxitos quanto 
com o balanço de seus fracassos e, portanto, com o reflexo de suas 
promessas descumpridas. São muitas as razões por trás disto: justamente 
com seus êxitos, parecem crescer desproporcionalmente também os riscos 
da evolução técnico-científica; soluções e promessas libertadoras, quando 
realizadas na prática, acabam por revelar inegavelmente seu lado 
problemático, que se converte, por sua vez, em objeto de intensivas 
análises científicas; 176 

  

  As ciências são confrontadas com o resultado de seus êxitos e fracassos, os 

fracassos podem ser entendidos ainda como os riscos inerentes aos êxitos que 

escapam às expectativas dos cientistas. Sendo que, um dos grandes problemas dos 

riscos que acompanham o desenvolvimento técnico-científico é a dificuldade e o 

tempo para identificá-los.   

  De outra parte, o autor faz uma comparação interessante, contrapondo-se à 

ideia de que o risco é necessário para a evolução. Assim expõe que, quando Colombo 

saia em busca de terras e novos continentes, assumia diversos riscos. No entanto, 

esses riscos eram pessoais e não globais como os que se apresentam atualmente. 

Desse modo, “A palavra ‘risco’ tinha, no contexto daquela época, um tom de ousadia 

e aventura, e não o da possível autodestruição da vida na Terra”.177 

  Destarte, os riscos assumem uma importância nova e peculiar a partir do 

novo contexto histórico de desenvolvimento. Conforme apontado no início deste 

capítulo, os riscos tecnológicos ultrapassam a fronteira do local para se instalarem no 

âmbito global. Tomam tal proporção por evoluírem com a mesma força e velocidade 

da evolução tecnocientífica.  

  Anthony Giddens se refere aos riscos como infortúnios ativamente avaliados 

para o futuro e propõe uma distinção entre dois tipos de riscos - o risco externo e o 

risco fabricado ou criado. O externo se trata do risco experimentado, vindo, por 

exemplo, da natureza, já o fabricado ou criado, decorre do impacto do crescente 

                                                             
176 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 236. 
177  Ibidem. p. 25. 
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conhecimento e desenvolvimento, especialmente por situações com pouca experiência 

histórica.178  

 O autor avalia que na atualidade ocorre a transição do risco externo para o 

risco criado. A sociedade está mais vulnerável aos riscos desconhecidos e 

potencialmente desprotegida com relação ao futuro por conta, também, do 

rompimento com o passado, comum nos tempos pós-modernos. 

 Portanto, essa lógica é preocupante, pois o risco criado resulta do 

desenvolvimento técnico e tecnológico que avança ora pela ação humana ora por seu 

próprio potencial. Dessa maneira, merece atenção tal cenário tendo em vista que na 

sociedade reflexiva, as consequências da produção humana têm por alvo as próprias 

pessoas tanto no presente quanto no futuro.  

 Assim, “em cenários de agudização de riscos, como aqueles relacionados 

com a nanotecnologia, uma abordagem complexa dos riscos poderia diminuir os 

elevados níveis de incerteza”.179 

 Nessa linha, é importante destacar a ideia de ponderação e medição dos 

riscos com base em Tom L. Beauchamp e James F. Childress, que definem a 

expressão risco como:  
um possível dano futuro, sendo o dano definido como o prejuízo dos 
interesses relacionados à vida, à saúde e ao bem-estar. Expressões como 
‘risco mínimo’, ‘risco razoável’ e ‘alto risco’ normalmente se referem à 
chance da experimentação de um dano – à sua probabilidade -, mas às 
vezes referem-se à severidade do dano caso ele ocorra – à sua 
magnitude.180 
 

 Conforme os autores, o conceito de risco envolve a ideia de dano que pode 

afetar bens fundamentais indisponíveis como vida, saúde e bem estar. Em termos de 

hipótese de dano é necessário levar em consideração sua probabilidade de ocorrência 

e consequente magnitude que pode ser entendida como o nível de gravidade. 

 Para os autores, a determinação dos riscos pode ser descritiva e valorativa. 

Compreende-se por determinação descritiva a identificação de probabilidade de 

eventos nocivos. De outra parte, a determinação é valorativa uma vez que 

                                                             
178 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
179 PEREIRA, Reginaldo. A Democracia e sua Reinvenção para Processos Decisórios sobre os 
Riscos da Nanotecnologia. 471 p. Tese (Doutorado). Centro de Ciências Jurídicas - Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. p. 285. 
180 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de 
Luciana Pudenzi.  3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 319.  
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essencialmente existe um valor vinculado a ocorrência ou à prevenção dos 

acontecimentos.181 

 Destarte, define-se como uma situação de risco aquela que necessariamente 

envolve a probabilidade da ocorrência de algo avaliado como nocivo somado à 

incerteza sobre tal ocorrência, que pode ser manifestada por sua probabilidade.182 

 O risco está associado à probabilidade e à magnitude de uma consequência 

negativa. Por conseguinte, “avaliar o risco envolve a análise e a valoração da 

probabilidade de ocorrência de resultados negativos, especialmente de danos”. Assim, 

para avaliação dos riscos é necessário cumprir os seguintes estágios: (i) identificação; 

(ii) estimativa e (iii) valoração.183 
Identificar os riscos envolve localizar algum perigo. Estimar os riscos 
significa determinar a probabilidade e a magnitude dos danos provenientes 
desse perigo. A valoração dos riscos determina a aceitabilidade dos riscos 
identificados e estimados, com frequência em relação a outros objetivos. A 
valoração dos riscos em relação aos benefícios prováveis é frequentemente 
chamada de análise risco-benefício, que pode ser formulada em termos de 
uma razão dos benefícios e dos riscos esperados e pode levar a um 
julgamento acerca da aceitabilidade do risco que está sendo avaliado.184 

 

 Logo, para avaliar os riscos é necessário detectar algum perigo, definir a 

probabilidade e magnitude dos danos oriundos de tal perigo. Desse ponto, parte-se 

para a valoração que acarreta a aceitabilidade ou não dos riscos com base em 

prováveis benefícios traduzindo, portanto, a análise risco-benefício. 

 Por fim, o estágio seguinte desse processo é “a administração dos riscos - o 

conjunto de respostas individuais ou institucionais à análise e à avaliação dos riscos, 

incluindo as decisões de reduzi-los ou de controlá-los”.185 

 Diante do cenário da nanotecnologia, indispensável se faz a administração 

e/ou gestão dos riscos, haja vista ser uma tecnologia contemporânea que rompe de 

forma paradigmática com o passado proporcionando insegurança quanto aos 

resultados futuros. Assim sendo, apenas o estudo aplicado de administração e/ou 

gestão dos riscos pode, de maneira pontual, responder às perguntas relativas às 

incertezas do uso da nanotecnologia.  

                                                             
181 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de 
Luciana Pudenzi.  3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 319. 
182 Ibidem. mesma página. 
183 Ibidem. p. 325. 
184 Ibidem. mesma página. 
185 Ibidem. mesma página. 



75 
 

2.3.2 Nanotecnologia e Risco: A Proporcionalidade Jurídica como Equilíbrio 

entre Desenvolvimento Tecnológico e Proteção Humana 

 

 A nanotecnologia, traduzida particularmente como uma inovação tecnológica 

revolucionária, desencadeia preocupações pelas probabilidades de danos que 

acompanham os benefícios. Desse modo, para proteção dos direitos fundamentais de 

vida e saúde, em suma da dignidade humana, é indispensável a valoração de tais 

probabilidades, ou seja, da análise risco-benefício a partir de estudos suficientes 

direcionados aos riscos.  

 A fim de ilustrar a potencialidade de risco da nanotecnologia, vale citar um 

caso veiculado no jornal Estadão em 2009 sob o título - estudo chinês documenta 

mortes por nanotecnologia. Na China, sete mulheres sofreram danos permanentes nos 

pulmões e duas delas morreram após trabalharem alguns meses, sem a devida 

proteção, em uma fábrica de tintas que utilizava nanotecnologia. Os cientistas 

chineses que realizaram o estudo, admitiram que é o primeiro caso comprovado que 

revela os males da nanotecnologia sobre a saúde humana, ainda que, testes em 

animais já haviam apontado tal probabilidade. Neste ocorrido, os médicos 

encontraram um fluído excessivo nas cavidades em volta dos pulmões e do coração, 

sendo que o tecido dos pulmões apresentava nanopartículas. Consequentemente, um 

dos cientistas revela que é impossível remover esse tipo de material uma vez 

penetrado nas células pulmonares.186 

 Por meio desse acontecimento é possível refletir sobre os danos que 

efetivamente as partículas nano podem causar à saúde humana, principalmente 

quando não existe ações de gerenciamento dos riscos com o objetivo de controlá-los 

ou reduzi-los. 

 Esse exemplo demonstra o risco à saúde de quem lida profissionalmente com 

a manipulação da nanotecnologia no âmbito de uma empresa e, dessa forma, levanta 

questionamentos acerca da responsabilidade corporativa no que se refere aos danos 

causados.  

 Contudo, destaca-se ainda que tais riscos não se restringem ao ambiente 

interno da empresa, podendo atingir uma coletividade de pessoas em razão de sua 
                                                             
186 REUTERS. Estudo Chinês Documenta Mortes por Nanotecnologia. Estadão/Ciência. Data 19 de 
agosto de 2009. Disponível em: <http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-chines-documenta-
mortes-por-nanotecnologia,421451>. Acesso em: 04 de out. de 2014. 
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natureza peculiar corporificada em escala nano, que aumenta a probabilidade de 

disseminação de partículas tanto pelo ar quanto pela água, entre outros meios.  

 De outra parte, cumpre também mencionar um estudo publicado em 2011, 

pela revista Veja, sob o título - cientistas descobrem nanopartículas capazes de 

romper barreira protetora do cérebro. Segundo o estudo nanopartículas de dióxido de 

titânio, adotadas em vários produtos, de tintas até filtros solares, podem ultrapassar 

uma barreira fundamental que protege o cérebro de elementos tóxicos.  

 Conforme a publicação, as nanopartículas de dióxido de titânio são utilizadas 

em diversos produtos de consumo básico, como xampus e filtros solares. Em suma, o 

dióxido de titânio é uma substância que dá a cor branca a diversos produtos, como 

geladeiras, plásticos, cremes e também contribui para absorver os raios ultravioletas 

nos protetores solares. Todavia, ressalta-se que o dióxido de titânio é uma substância 

inofensiva ao corpo humano, sendo que os prejuízos são atribuídos às nanopartículas 

que podem estar presentes em tal substância. 

 A pesquisa menciona que as nanopartículas de dióxido de titânio são capazes 

de se acumular em células dos vasos sanguíneos, desse modo, ultrapassam uma 

barreira que protege o cérebro de toxinas, podendo provocar inflamações. A 

exposição crônica a estas nanopartículas "poderia dar lugar a um acúmulo no cérebro, 

com risco de perturbações de certas funções cerebrais", conforme alerta do CEA 

(Comissariado Francês de Energia Atômica (CEA).187 

 Diante de mais esse exemplo que contempla a probabilidade e magnitude do 

dano que pode ser acarretado por exposição a nanopartículas, cumpre destacar que o 

consumidor final de produtos com nanopartículas de dióxido de titânio, bem como, os 

profissionais que lidam com a elaboração de tais produtos no âmbito da empresa estão 

expostos a um perigo já detectado. 

 Portanto, demonstra-se indispensável estudos que avaliam as substâncias, os 

produtos que a incorporam e os problemas que podem ser causados ao bem estar 

humano, pois a partir de um estudo toxicológico direcionado, assim como, uma 

análise risco-benefício é possível tomar medidas de prevenção e precaução 

necessariamente antes da ocorrência de um dano irreparável.  

                                                             
187  AGÊNCIA FRANCE-PRESSE. Cientistas descobrem nanopartículas capazes de romper 
barreira protetora do cérebro. Veja. Saúde. Data - 30/10/2011. Disponível em: 
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 A análise risco-benefício que envolve as decisões da gestão de risco, traduz 

um ideia de equilíbrio essencial para atender as determinações jurídicas interna e 

internacional, considerando que se trata de um dever primordial proteger a saúde e 

segurança humana, mas por outro lado, também garantir o desenvolvimento 

tecnológico sob uma ótica de sustentabilidade.  

 Nesse sentido, vale considerar que em razão da globalização dos mercados, 

os países que não dispõem de tecnologias de ponta, se tornam dependentes de outros e 

importadores de tecnologias e matérias-primas para viabilizarem a produção interna. 

Desta feita, se faz necessário o desenvolvimento tecnológico, mas acima de tal 

necessidade, deve estar o rigor da responsabilidade quanto à segurança da sociedade 

como um todo. 

 A evolução tecnológica beneficia o desenvolvimento econômico, que por sua 

vez, melhora a qualidade de vida da sociedade. De acordo com Amartya Sen, “à 

medida que o processo de desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza 

de um país, estas se refletem no correspondente aumento de intitulamentos 

econômicos da população”.188 

Assim, tendo em vista a relevância de tais questões para a sociedade, o 

cuidado se torna um dever, pois não é razoável e nem proporcional juridicamente que 

em nome do desenvolvimento tecnológico e do crescimento econômico se coloque em 

risco o bem fundamental da vida, sendo necessária a harmonização dos interesses e 

princípios em conflito, com base nos valores que devem ser preservados pela 

sociedade.  

Nesse sentido, destaca-se a lição de Robert Alexy189 sobre a diferença entre 

valores e princípios que pode ser identificada essencialmente em razão do caráter 

axiológico dos valores e deontológico dos princípios, de modo que o primeiro se 

assenta no âmbito do melhor ou bom e o segundo no âmbito do dever-ser. Os 

princípios são mandamentos de otimização190 e como mandamentos pertencem ao 

campo deontológico. 

                                                             
188 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. p. 59. 
189 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 153. 
190 Ibidem. p. 146. 
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Alexy sustenta uma estreita ligação entre a natureza dos princípios e a 

máxima da proporcionalidade, com suas três máximas parciais da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.191 

As máximas parciais de adequação e necessidade exigem uma máxima 

realização dos princípios em relação às possibilidades fáticas, dentro de uma ideia de 

otimização, de forma que, em caso de conflitos, a adequação elimina os meios não 

adequados para resolução do conflito e a necessidade, entre dois meios considerados 

adequados, exige que seja escolhido aquele que intervenha de forma menos intensa, 

ou seja, de forma estritamente necessária.  

A possibilidade de se aplicar o meio adequado que por sua vez intervém de 

forma mais suave nos fatos, traduz uma ideia de eficiência, ou seja, aplica-se um meio 

que produz o resultado que se espera da melhor forma possível, em uma clara relação 

de meio e fim.  

Já a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, manifesta a otimização 

quando há colisão entre princípios em especial às possibilidades jurídicas. A 

otimização em relação aos princípios ou normas de direitos fundamentais com caráter 

de princípios, se identifica com o sopesamento192 conforme explicado no capítulo 

anterior. 

Alexy sustenta ainda que dentro da lei do sopesamento pode se construir um 

conceito de importância que reúna uma grandeza concreta e outra abstrata. Assim, 

define que: 
a vida humana tem, em abstrato, um peso maior que a liberdade geral de se 
fazer ou deixar de fazer o que se queira. Portanto, a importância que a 
proteção da vida tem em uma determinada situação pode ser determinada, 
ao mesmo tempo, com base no peso abstrato da vida e na ameaça que ela 
sofre no caso concreto.193 
 

 Por conseguinte, cumpre refletir sobre a problemática da nanotecnologia com 

base na teoria da proporcionalidade, que permite sopesar os diferentes interesses, 

pois, se por um lado é necessário o desenvolvimento tecnológico, econômico e social, 

por outro é indispensável a proteção à vida como um todo de qualquer risco.  

Willis Santiago Guerra Filho em sua análise sobre o princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, afirma que “aqui importa, acima de tudo, que 
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não se fira o ‘conteúdo essencial’ (Wesensgehalt) de direito fundamental, com o 

desrespeito intolerável da dignidade humana” (...).194  

Logo, o desenvolvimento da nanotecnologia deve ser baseado no respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana para a partir desse preceito, conforme a  

teoria da proporcionalidade, avançar para uma possível compatibilização entre os 

demais interesses.  

 

2.3.3 Vulnerabilidade Diante dos Potenciais Riscos que Acompanham a 

Nanotecnologia 

 

 A humanidade atravessa uma era tecnológica repleta de mudanças em 

diversas áreas, entretanto, muitos dos novos resultados correspondem à inovações 

científicas pouco exploradas ou conhecidas no que se refere aos efeitos colaterais e 

riscos. Sob essa ótica, o ponto de chegada, ou seja, o futuro se torna um tanto 

nebuloso e imprevisível.  

 Diante disso cumpre à ciência jurídica, por meio das diretivas de Direitos 

Humanos, se ocupar com os riscos tecnológicos que ameaçam o bem estar humano, 

buscando prevenir e com isso afastar a ocorrência de possíveis danos iminentes ou 

futuros. 

 É possível entender que os riscos atuais colocam a humanidade em situação 

de vulnerabilidade, frente aos efeitos em cadeia, bons e ruins, do desenvolvimento. 

 Paul Ricoeur quando trata do paradoxo da autonomia e vulnerabilidade deixa 

claro que prefere a expressão fragilidade para se referir à vulnerabilidade. Assim, ao 

passo que situa a autonomia no vocabulário da potência assenta a fragilidade humana 

no vocabulário da não-potência ou da potência menor.195 Nesse sentido, entende que o 

mesmo homem é ambas as coisas, sendo que os dois termos se opõem e se compõem 

entre si, pois a “autonomia é a autonomia de um ser frágil, vulnerável”.196 

 Destarte, a vulnerabilidade humana é notoriamente reconhecida diante da 

força da natureza, contudo, deve ser também admitida e consequentemente protegida 

em face dos efeitos da tecnologia que em alguns casos pode provocar danos 
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irreversíveis. Não será possível reagir aos maus efeitos se tais não forem antecipados 

com prudência, conforme o entendimento de Nicolau Sevcenko, enquanto a 

humanidade estiver presa aos movimentos desenfreados, equivalentes a uma 

montanha-russa, não será possível resistir ao loop, que em tese, é o movimento que 

causa mais insegurança e medo.197 

 Hans Jonas assinala que: 
O grande empreendimento da tecnologia moderna, que não é nem paciente 
nem lento, comprime – como um todo e em muitos de seus projetos 
singulares – os muitos passos minúsculos do desenvolvimento natural em 
poucos passos colossais, e com isso despreza a vantagem daquela marcha 
lenta da natureza, cujo tatear é uma segurança para a vida.198 
 

 Com base no entendimento do autor é possível compreender que o avanço 

tecnológico atual se dá em passos colossais, ou seja, em passos bastante acelerados. 

Desse modo, fica para trás o percurso lento e vantajoso da natureza que proporciona 

segurança e noção de previsibilidade. 

 A velocidade do desenvolvimento tecnológico produz um acúmulo de 

resultados que dificulta a análise de todas as possibilidades que envolvem riscos e 

benefícios. Consequentemente, gera insegurança. Em termos de insegurança Wilson 

Engelmann aponta que:  
as nanotecnologias estão entre as possibilidades científicas de intervenção 
humana na natureza. No entanto, o caminho aberto dá a sensação de que se 
poderá invadir qualquer recanto natural, retirando dele os códigos, a fim de 
reproduzi-los em laboratório (...). Percebe-se que já não se trata mais da 
produção de coisas, mas de interagir e intervir também no ciclo da vida.199 
 

 Conforme o autor a nanotecnologia pode ser aplicada não apenas para a 

criação e aperfeiçoamento de coisas, mas também para a intervenção no ciclo natural 

da vida. Essa hipótese é perfeitamente aceitável em razão das inúmeras possibilidades 

que a tecnologia em escala nano oferece. Assim sendo, medidas de proteção devem 

ser discutidas e colocadas em prática para fins de proteger a natureza humana do 

mundo artificial e ainda dos demais riscos. 

 

                                                             
197 SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o Século XXI – No loop da montanha-russa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 
198  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 77. 
199 ENGELMANN, Wilson. As Nanotecnologias e a Gestão Transdisciplinar da Inovação. In: Wilson 
Engelmann (Org.). As Novas Tecnologias e os Direitos Humanos: Os Desafios e as Possibilidades 
para Construir uma Perspectiva Transdisciplinar. Curitiba: Honoris Causa, 2011. p. 306.  



81 
 

  Tendo em vista a complexidade dos riscos, Nicolau Sevcenko alerta que: 
(...) não se trata de condenar pura e simplesmente cientistas e técnicos por 
falta de responsabilidade, mas de entender como funcionam as políticas 
que controlam as decisões sobre as pesquisas e os processos produtivos. 
Nesse sentido e ao mesmo tempo, é necessário pressionar pela definição de 
práticas científicas que estejam atentas às incertezas presentes nos sistemas 
complexos e, portanto, que considerem seriamente os limites dentro dos 
quais se dá a produção dos conhecimentos. Essas seriam as condições 
necessárias para o estabelecimento de um tipo de ciência dotado de alto 
senso de responsabilidade e alerta para a vulnerabilidade e as 
peculiaridades do meio ambiente e dos seres humanos.200 
 

  Dessa forma, mecanismos de regulação de risco devem ser postos em pauta 

por meio do diálogo entre técnica e crítica a fim de se estabelecer o que seria uma 

tecnologia com “alto senso de responsabilidade e alerta para a vulnerabilidade” 

humana. 

 Nicolau Sevcenko afirma que “a crítica, portanto, é a contrapartida cultural 

diante da técnica, é o modo de a sociedade dialogar com as inovações, ponderando 

sobre seu impacto, avaliando seus efeitos e perscrutando seus desdobramentos”.201 

 O autor explica ainda que, a palavra crítica vem do grego e significa ‘decidir’ 

ou seu equivalente em latim ‘discernir’. Para o autor, neste momento em que as 

rápidas mudanças vêm sufocando a reflexão e o diálogo, é necessária uma estratégia 

orientadora da crítica que se divide em três movimentos essenciais: i) desprender-se 

do ritmo acelerado das mudanças atuais para obter um distanciamento que permita um 

discernimento crítico; ii) recuperar o tempo da própria sociedade, ou seja, a história, a 

fim de verificar a natureza, a dinâmica e os efeitos das mudanças em curso; iii) sondar 

o futuro a partir da crítica colocando a técnica a serviço de valores humanos.202  
Essa reflexão em três tempos não deve se limitar aos interesses das 
sociedades e das gerações atuais, mas levar em conta a sobrevivência e a 
qualidade de vida também das gerações futuras – considerando, portanto, 
valores de longa duração como participação democrática nas discussões e 
decisões que dizem respeito a todos, distribuição equitativa dos recursos e 
oportunidades gerados pelas transformações tecnológicas, luta contra todas 
as formas de injustiça, violência e discriminação, e preservação dos 
recursos naturais. Esses são os critérios para que se possa julgar 
criticamente o presente, com sentido histórico e senso de responsabilidade 
em relação ao futuro.203 

 

                                                             
200 SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o Século XXI – No loop da montanha-russa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001, pp. 100-101. 
201 Ibidem. pp. 17-18. 
202 Ibidem. pp. 18-19. 
203 Ibidem. pp. 19-20. 
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 Destarte, por meio da crítica, de forma democrática, a sociedade pode tomar 

conhecimento das inovações tecnológicas, bem como, de seus benefícios e riscos.  

Assim, é possível assegurar a participação da sociedade  nas tomadas de decisões 

relativas a seus interesses fundamentais, abrindo espaço para a formulação de um 

desenvolvimento pautado em equilíbrio e segurança que garanta o bem estar das 

gerações atual e futura. 

 Os riscos da nanotecnologia são tão amplos quanto as possibilidades de 

aplicações, por isso, a avaliação das decisões no presente, de modo crítico e com base 

na história é indispensável para se tentar garantir um futuro seguro e sustentável. 

Ulrich Beck, sobre as concentrações tóxicas no ser humano, expõe que: 

“aquilo que pode parecer ‘inofensivo’ num produto isolado talvez seja 

consideravelmente grave no ‘reservatório do consumidor final’, algo em que o ser 

humano acabou por se converter no estágio avançado da mercantilização total”.204 

Infelizmente essa afirmação reflete a realidade da sociedade pós-moderna, 

pois os seres humanos se tornaram alvos das consequências não projetadas do 

desenvolvimento.  

Ainda que o momento seja de individualizações, a preocupação é com o bem 

estar humano, pois, se trata de interesse relativo aos direitos humanos e se pode supor 

que uma tecnologia tão avançada como esta, em pouco tempo, estará por toda parte, 

sem limites ou fronteiras. 

Para o Estado e a sociedade, o desenvolvimento tecnológico, econômico e 

social é necessário, mas deve ser implantado de forma sustentável e responsável, com 

políticas públicas que se voltem aos meios empregados e que evitem todo e qualquer 

risco de perigo às pessoas e ao meio ambiente.  

Cumpre mencionar que no Brasil algumas iniciativas por intermédio de lei 

foram tomadas a fim de regulamentar o uso da nanotecnologia. 

Um dos projetos de lei proposto foi o nº 5076/2005 tendo por objeto de 

regulamentação a pesquisa e o uso da nanotecnologia no país, com os seguintes 

princípios a serem observados: (1) Informação e Participação Social, (2) Precaução e 

Prevenção, (3) Função Social da Propriedade e (4) Cooperação. No entanto, esse 

projeto foi rejeitado com base no entendimento de especialistas, que os países que 

                                                             
204 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 31. 
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investirem e dominarem a nanotecnologia poderão acessar melhores produtos e 

serviços e possuirão maiores oportunidades de desenvolvimento econômico e 

comercial, sendo que, parte significativa do mundo já está investindo nessa tecnologia 

e o Brasil está apenas começando. Assim entenderam que neste momento tal lei não 

seria viável, entre outros argumentos, tendo em vista que já existem leis brasileiras 

que podem assegurar o desenvolvimento da tecnologia sem maiores riscos, como a 

Lei de Biossegurança, a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei de Crimes 

Ambientais. 

Observa-se que este projeto de lei arquivado é um exemplo claro de que não 

há interesse em regulamentar de forma direta o uso e a disseminação da 

nanotecnologia sob o pretexto de não atrasar o andamento das pesquisas e assegurar 

uma vantagem competitiva no desenvolvimento tecnológico do país.  

Da mesma forma ocorreu com o projeto de lei nº 131/2010 que visava alterar 

o Decreto-Lei nº 986/1969, que institui normas básicas sobre alimentos, e a Lei nº 

6.360/1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 

medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 

saneantes e outros produtos. O projeto tinha por objeto a regulamentação da 

informação nos rótulos, embalagens, etiquetas, bulas e materiais publicitários de 

produtos elaborados a partir da nanotecnologia. Todavia esse projeto também foi 

rejeitado e arquivado em 2013. 

Convém destacar que a Comissão de Assuntos Sociais, ao justificar a 

rejeição do projeto, deixou claro que, inexistindo base científica para alertas quanto 

aos riscos, a informação resultaria em alarmismo perante a sociedade, trazendo 

prejuízos econômicos às empresas que têm investido no aprimoramento de produtos 

com nanotecnologia. Com isso, poderia haver redução nos investimentos em pesquisa 

e desenvolvimento no setor, o que prejudicaria o Programa Nacional de 

Nanotecnologia, órgão de fomento na área. 

O objetivo do projeto de lei nº 131/2010, reflete o atendimento do princípio 

da informação consagrado no Código de Defesa do Consumidor, preceito básico de 

tutela da dignidade da pessoa humana e instrumento necessário para utilização dos 

princípios da prevenção e precaução, conforme será abordado no item seguinte. 

Entretanto, na justificativa apresentada, restou evidente que prevalecem politicamente 

os interesses econômicos em detrimento dos direitos afirmados de segurança e bem 

estar da sociedade. 
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Na pós-modernidade, em razão do predomínio do individualismo e da busca 

constante pelo capital, essa troca de valores nas tomadas de decisões se tornaram 

repetitivas. Pietro Barcellona, nesse sentido, sustenta que agora o indivíduo parece 

viver em um mundo onde não está vinculado a nada, porque a colonização lenta, mas 

constante do imaginário individual e coletivo, faz imaginar o mundo reduzido a um 

mecanismo de troca, em que tudo é redutível à fórmula monetária. Sendo que, o único 

pensamento é o pensamento do primado da economia.205 

Anthony Giddens206, defende que para prevenir os riscos hipotéticos da 

sociedade de risco a informação é indispensável. Todavia, salienta que a informação, 

como instrumento de proteção da sociedade, pode produzir dois efeitos: o alarmismo 

e o acobertamento.  

Quando não se tem certeza absoluta dos riscos, a informação pode ser 

entendida como uma forma de alarmismo desnecessário. No entanto, por outro lado, a 

omissão dos riscos, ainda que hipotéticos, pode configurar acobertamento. 

Para proteger os interesses ligados aos Direitos Humanos, a informação deve 

ser obrigatória mesmo em situações hipotéticas. Desse modo, o alarmismo se 

apresenta como mais benéfico e protetor à sociedade do que o acobertamento. 

 Nessa linha, um exemplo importante são os alimentos que contém 

Organismos Geneticamente Modificados - OGMs207, pois no ordenamento jurídico há 

norma que determina a obrigatoriedade da informação sobre a composição destes 

alimentos. Trata-se do Decreto n. 4.680 de 2003, que regulamenta o direito à 

informação, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o 

artigo 2º: 
Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 
consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir 

                                                             
205  BARCELLONA, Pietro. Il Suicidio Dell’Europa: Dalla Coscienza Infelice All’Edonismo 
Cognitivo. Bari: Edizioni Dedalo, 2005. p. 130. 
206 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
207 A lei 11.105/2005 estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados. Melhor especifica o artigo 
1º da seguinte forma: Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a 
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 
exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente 
e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes 
o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 
humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio 
ambiente. 
Para os efeitos da Lei, considera-se: organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo 
material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. 
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de organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite 
de um por cento do produto, o consumidor deverá ser informado da 
natureza transgênica desse produto. 
 

  O Decreto é claro ao impor o dever de informar a natureza transgênica do 

produto. Da mesma forma também deve ocorrer com os demais produtos 

potencialmente nocivos, pois, com base na teoria  da proporcionalidade, a informação  

pode ser entendida como um instrumento adequado que intervém de forma 

estritamente necessária para promover o direito à segurança.  

  Vale destacar o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto. 
Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, o 
rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá 
constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a 
ser definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes 
expressões, dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico", 
"contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou 
"produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico". 
 

  Esse parágrafo determina que no rótulo da embalagem do produto conste 

com destaque expressões que informem ao consumidor se o produto é transgênico, ou 

se contém algum ingrediente transgênico ou se é produzido a partir de algum 

elemento transgênico. Tais determinações são exemplos de informações devidas ao 

consumidor quando o produto envolve risco de causar dano à saúde ou segurança. 

  Os produtos com nanopartículas ou produzidos a partir da nanotecnologia, 

devem ser acompanhados da necessária e obrigatória informação. Em termos de 

direito do consumidor, a omissão de informação relativa à segurança do produto 

constitui crime contra as relações de consumo, conforme estabelece o artigo 66 do 

CDC:  
Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a 
natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: 
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

  § 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 
  § 2º Se o crime é culposo; 
  Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 
 

  Portanto, com base no disposto nesse artigo o fornecedor poderá ser 

responsabilizado criminalmente por omitir informação relevante sobre a natureza e 

segurança do produto ou serviço, ou seja, por não cumprir o dever de informação, 

além de responder objetivamente pelos danos causados.  
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  Os testes científicos ainda são insuficientes para comprovar todos os riscos 

que o uso da nanotecnologia pode oferecer e insuficientes até mesmo para adoção de 

padrões de segurança, assim, a informação é essencial em uma política responsável de 

gerenciamento dos riscos. 

  Contudo, diante desses projetos de lei arquivados e de suas respectivas 

motivações, pode-se afirmar que a sociedade está no meio de um conflito de 

interesses, bem como, exposta aos riscos tecnológicos da pós-modernidade. 

Iniciativas de proteção jurídica ligadas diretamente ao tema ainda não foram 

afirmadas208, mas em contrapartida é possível contar com o amparo dos princípios de 

Direitos Fundamentais do Estado e de Direitos Humanos Internacional, conforme já 

trabalhados no capítulo anterior. 

  O interesse pela proteção por meio de princípios se pauta na posição 

privilegiada que possuem no ordenamento jurídico, considerando a dificuldade que 

ainda pode haver para regulamentação do tema a partir de normas.  

  Nessa linha, Engelmann, Aldrovandi e Berger Filho explicam que: 
A inércia dos Estados no sentido de estabelecer um conjunto normativo 
para fazer frente  aos riscos das nanotecnologias decorre tanto da incerteza 
generalizada em relação a essa tecnologia como da pressão por parte do 
setor privado, que vê na regulamentação estatal um entrave aos seus 
interesses. (...) Uma regulamentação direta sobre as nanotecnologias 
envolve dois grandes problemas: não há consenso ou uniformidade na 
comunidade científica sobre a metodologia mais adequada para aferir os 
efeitos toxicológicos das nanopartículas e, além disso, não se sabe o 
número exato de nanopartículas já produzidas pela ação humana.209 

 

 A regulamentação da nanotecnologia é um tema complexo, pois além de não 

haver consenso sobre as hipóteses de risco, sua aplicação é muito ampla. Desse modo, 

entende-se que para fins de prevenir os riscos, não resulta eficiente regulamentar por 

intermédio de lei cada aplicação ou cada tecnologia nova criada.  

 Por essa razão a utilização dos princípios de proteção humana se demonstra 

como uma opção mais abrangente enquanto não se chega à conclusões científicas que 

                                                             
208 É importante mencionar que se encontra em tramitação o Projeto de Lei n. 5.133/2013 que 
regulamenta a rotulagem de produtos da nanotecnologia e de produtos que fazem uso da 
nanotecnologia. Da mesma forma o Projeto de Lei n. 6.741/2013 que dispõe sobre a Política Nacional 
de Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o destino de rejeitos e o uso da nanotecnologia no país, e dá 
outras providências. Vale destacar que este projeto prevê os seguintes princípios como basilares à 
aplicação da lei: (1) informação e transparência; (2) participação social; (3) precaução; (4) prevenção e 
(5) responsabilidade social. 
209  ENGELMANN, Wilson; ALDROVANDI, Andrea; BERGER FILHO, Airton Guilherme. 
Perspectivas para a Regulação das Nanotecnologias aplicadas a Alimentos e Biocombustíveis. 
Revista Visa em Debate: Sociedade, Ciência e Tecnologia. Fundação Oswaldo Cruz. 2013. p. 123. 
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viabilizem um controle mais específico sobre as diversas formas de emprego da 

nanotecnologia. 

 A proteção humana reflete a ideia de responsabilidade com o outro. Hans 

Jonas, observa que responsabilidade é “o cuidado reconhecido como obrigação em 

relação a um outro ser, que se torna ‘preocupação’ quando há uma ameaça à sua 

vulnerabilidade”, ainda afirma que “quanto mais no futuro longínquo situa-se aquilo 

que se teme, quanto mais distante do nosso bem-estar ou mal-estar, quanto menos 

familiar for o seu gênero, mais necessitam ser diligentemente mobilizadas a lucidez 

da imaginação e a sensibilidade dos sentidos”.210 Nesses termos, destaca-se a ideia de 

antecipação dos danos em relação àquilo que é futuro e desconhecido, mas que deve 

ser prudentemente pensado, conforme será exposto adiante. 

  

2.3.4 Desenvolvimento (Nano) Tecnológico e Empresa: Diálogo a Partir de Uma 

Convivência Responsável Diante dos Riscos  

 

  Tendo em vista a irreversibilidade de determinados danos, cumpre à ciência 

jurídica repensar o modelo de regulação a partir do paradigma da antecipação. Dessa 

forma se viabilizaria um contínuo desenvolvimento tecnológico, porém seguro e 

sustentável. 

  Conforme sustenta Ulrich Beck, importa à ciência aderir a uma nova 

concepção de desenvolvimento tecnológico, voltada para a indicação de caminhos 

alternativos e não para fatos irreversíveis, a fim de inverter a tendência de 

desenvolvimento indesejado.211  

 Uma regulação jurídica voltada a promover diretrizes de um 

desenvolvimento tecnológico sustentável, pode-se iniciar pelos princípios que são 

mandamentos de otimização 212  e como mandamentos pertencem ao campo 

deontológico, ou seja, ao campo normativo do dever-ser.  Desse modo, os princípios 

como mandamentos de otimização devem ter uma realização ampla não só em relação 

às possibilidades fáticas, mas também em relação às jurídicas. 

                                                             
210  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 352.  
211 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 177. 
212 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 146. 
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  Teresa Ancona Lopez ao tratar dos riscos, conceitua como um importante 

aliado para se evitar danos à sociedade o princípio da precaução: 
aquele que trata das diretrizes e valores do sistema de antecipação de riscos 
hipotéticos, coletivos ou individuais, que estão a ameaçar a sociedade ou 
seus membros com danos graves e irreversíveis e sobre os quais não há 
certeza científica; esse princípio exige a tomada de medidas drásticas e 
eficazes com o fito de antecipar o risco suposto e possível, mesmo diante 
da incerteza.213 

   

  No que se refere à utilização da nanotecnologia, a partir dos estudos citados 

anteriormente, já é possível admitir que determinadas substâncias somadas à 

exposição e ao modo de manuseio podem ser perigosas à saúde e segurança humana. 

Contudo, tendo em vista a abrangência de possibilidades de uso da nanotecnologia, 

vale afirmar que, os riscos, de maneira geral, ainda são desconhecidos.  

  Portanto, com base no entendimento de Teresa Ancona Lopez, os riscos 

podem ser enfrentados por meio de dois princípios: (i) o princípio da prevenção e (ii) 

o princípio da precaução. O primeiro é aplicado no caso de riscos certos e 

determinados; já o segundo é utilizado para riscos hipotéticos e indeterminados.  

  Assim, tanto o princípio da prevenção quanto o princípio da precaução 

podem ser utilizados para antecipar os danos decorrentes da nanotecnologia. Logo, o 

princípio da prevenção é aplicável, por exemplo, no caso do uso das nanopartículas de 

dióxido de titânio, pois seus riscos já foram identificados. Por outro lado, o princípio 

da precaução é cabível nos demais casos, cujos riscos ainda são hipotéticos. 

O princípio da precaução, adotado inicialmente pela Alemanha no término 

dos anos de 1960214 , é reconhecido pelo Direito Internacional por ocasião da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, a qual 

estabelece que:  
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 
certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento 
de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental.215 
 

                                                             
213 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 103. 
214 LARRÈRE, Catherine. Precaução – Princípio da Precaução. Tradução de Paulo Neves. In: Monique 
Canto-Sperber (Org.). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 2. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2013. p. 829. 
215 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. DECLARAÇÃO DO 
RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Rio de Janeiro, 1992. 



89 
 

 O dicionário de ética e filosofia moral traduz o princípio da precaução como: 

“um princípio de ação pública que autoriza os poderes públicos a tomar as medidas 

necessárias para enfrentar riscos eventuais, mesmo que não se disponha ainda dos 

conhecimentos científicos necessários para estabelecer a existência desses riscos”.216 

 Inicialmente o princípio da precaução foi aplicado na esfera do meio 

ambiente, contudo, sua aplicação tornou-se mais ampla abrangendo a área da saúde 

pública e da segurança alimentar.217 
recorreu-se a ele quando se quis tirar lições de casos como os do sangue 
contaminado, da ‘vaca louca’ (encefalopatia espongiforme bovina), ou a 
propósito da introdução de organismos geneticamente modificados 
(OGM). O princípio da precaução é então o instrumento que tenta se 
adaptar às transformações da gestão dos riscos numa sociedade 
tecnológica.218 
 

  Em suma, o princípio da precaução é aquele que autoriza a tomada de 

medidas necessárias para enfrentamento dos riscos incertos. Desta feita, o princípio da 

precaução expande-se para além da aplicação ao meio ambiente, com vistas a 

adequar-se às necessidades de gestão dos riscos da atual realidade tecnológica.  

 Diante das consequências que podem ser acarretadas por novas tecnologias 

potencialmente perigosas, o princípio da precaução se apresenta como instrumento 

indispensável para os poderes público e privado criarem mecanismos para 

gerenciamento dos riscos, tendo em vista que tal princípio é aplicado para evitar que a 

sociedade fique exposta a efeitos mesmo que eventuais, ou seja, não comprovados no 

campo científico. 

 Por essa razão o princípio da precaução se fundamenta na “ética da 

prudência e no princípio da solidariedade social e segurança geral”.219 

  Teresa Ancona Lopez sustenta a tomada de medidas drásticas e eficazes com 

o objetivo de antecipar o risco, no caso da nanotecnologia, um exemplo seria a 

proibição de seu uso enquanto não há certeza do seu grau de periculosidade por meio 

de testes toxicológicos. Entretanto, com o intuito de não imobilizar o progresso 

tecnológico, mas sim de prevenir os possíveis riscos, outras medidas menos 

                                                             
216 LARRÈRE, Catherine. Precaução – Princípio da Precaução. Tradução de Paulo Neves. In: Monique 
Canto-Sperber (Org.). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 2. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2013. p. 829. 
217 Ibidem. pp. 829-830. 
218 Ibidem. p. 830. 
219 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 86. 



90 
 

impactantes podem ser utilizadas para compatibilizar os interesses a partir de uma 

ideia de proporcionalidade.220 

 Paulo Affonso Leme Machado, ao tratar do princípio da precaução e dos 

riscos, defende que “o desconhecido, o incógnito e o incerto não podem ser 

governados pelo acaso”.221  

 Cumpre mencionar que tal princípio, fundado na “ética da prudência”, não é 

aplicado com o objetivo de paralisar o desenvolvimento tecnológico, mas sim com o 

ideal de preservar a sociedade da possibilidade de sofrer danos, ou seja, quando há 

dúvidas sobre o potencial risco inerente a determinada tecnologia.   

 Tendo por base que atualmente a “tecnologia pode ter efeitos irreversíveis, 

tanto por sua ordem de grandeza quanto por sua lógica cumulativa”,222 o princípio da 

precaução por meio de condutas positivas, ou seja, por meio de ações busca propor 

uma resposta para os problemas oriundos dessa realidade. 

 Nesse sentido, entende-se que “aplicar o princípio da precaução não é 

renunciar ao saber científico, mas, ao contrário, convocar todos os seus 

procedimentos, diversificando-os”. Portanto, “longe de permitir o arbítrio de uma 

decisão autoritária, longe de bloquear a pesquisa, o princípio da precaução pode ser o 

motor de pesquisas inesperadas”.223  

 Dessa forma, para haver uma convivência responsável diante dos riscos, é 

imprescindível uma ampla aplicação do princípio da precaução, não com o intuito de 

deter o avanço tecnológico, mas sim com o de somar todos os meios do conhecimento 

e esforços científicos para impulsionar novos estudos que finalmente respondam às 

dúvidas que mantém determinados riscos em um patamar de eventualidade. 

 Tereza Ancona Lopez224, partindo de uma visão contemporânea das novas 

necessidades de proteção da sociedade, sustenta uma evolução da responsabilidade 

civil nos ramos do direito que lidam com o risco pelos princípios da prevenção e 

                                                             
220 A ideia de proporcionalidade se reflete na aplicação de um meio adequado que por sua vez intervém 
de forma mais suave nos fatos, ou seja, aplica-se um meio que produz o resultado que se espera da 
melhor forma possível, numa clara relação de meio e fim. 
221 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012. p. 120. 
222 LARRÈRE, Catherine. Precaução – Princípio da Precaução. Tradução de Paulo Neves. In: Monique 
Canto-Sperber (Org.). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 2. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2013. p. 830. 
223 Ibidem. mesma página. 
224 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. 
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precaução, de modo que, a responsabilidade recai sobre o agente em momento 

anterior a ocorrência do dano para impulsioná-lo a evitar sua concretização.  

  Considerando que a nanotecnologia ainda é pouco conhecida pela 

coletividade e pouco divulgada, pode-se afirmar que pouco se sabe sobre as 

potencialidades negativas. Assim, com os alertas existentes, torna-se necessário que 

empresas e indústrias que se valem de tal tecnologia, além de agirem com prudência, 

também informem os consumidores sobre seu uso em determinado produto, conforme 

ocorre com os produtos geneticamente modificados (OGMs).  

  Nessa linha, destaca-se novamente o direito à informação consagrado como 

direito básico no Código de Defesa do Consumidor. O ato de promover a defesa dos 

consumidores concretiza a proteção da dignidade da pessoa humana, conforme 

determinação constitucional no título dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, 

XXXII. Esta defesa é dever do Estado e princípio da ordem econômica e financeira 

previsto no artigo 170, V, da Constituição Federal. 

  Portanto, o Código de Defesa do Consumidor cumpre com a função de 

tutelar os consumidores por meio de normas de ordem pública e interesse social, 

estabelecendo uma relação de igualdade, equilíbrio e harmonia entre fornecedor e 

consumidor - parte vulnerável na relação de consumo. 

  A atual sociedade pós-moderna é movida predominantemente pelo 

capitalismo e o consumo, sendo tais características reflexos da revolução industrial e 

tecnológica. Bauman, quando trata da compulsão do consumo transformada em vício 

expõe que: 
cada membro de uma sociedade de consumo está correndo (tudo numa 
sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da 
escolha – a compulsão que evolui até se tornar um vício e assim não é mais 
percebida como compulsão) é a atividade de comprar. 225 
 

  Tendo em vista a compulsão e a atividade de comprar, presente na atual 

sociedade, o Código de Defesa do Consumidor é o instrumento de regulação e 

harmonização das relações de consumo, caracterizadas também como relações 

jurídicas, pois o mercado e as empresas em si, não dispõem de meios para tutelar os 

direitos do consumidor.    

                                                             
225 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. p 87. 
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  Vale destacar que o respeito à saúde e segurança está previsto inicialmente 

como objetivo 226  do Código de Defesa do Consumidor ao lado do respeito à 

dignidade.  

  Entretanto, tratando-se do direito à informação, o artigo 6º, III, do CDC, 

garante que “são direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”. 

  Sendo, pois a informação um direito básico do consumidor, o fornecedor 

deve prestá-las, apontando todas as especificações necessárias, inclusive os riscos que 

podem se apresentar. Se o consumidor for informado da composição e dos possíveis 

riscos que envolvem o uso de determinado produto, ele terá liberdade para decidir 

sobre o consumo de algo que poderá lhe acarretar danos a curto ou longo prazo.  

  Em suma, o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 8 a 10, impõe ao 

fornecedor o dever de conhecer o produto e seus riscos, antes de colocá-lo no 

mercado, prestando a devida informação ao consumidor.  

  Ainda o artigo 31 trata da oferta e reforça o dever de informação. Esse artigo 

traz um rol de informações que devem estar disponíveis ao consumidor como 

características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, origem e os riscos 

que podem afetar a saúde e segurança do consumidor. O rol de exigências pode ser 

ampliado tanto pelo fornecedor que conhecendo o seu produto poderá acrescentar 

outras informações necessárias como também por normas especiais que determine a 

inclusão de informações indispensáveis sobre determinado produto.227 

  Sustenta Teresa Ancona Lopez que:  
É da informação que nasce o conhecimento da segurança do produto ou 
serviço. Sem a informação, por exemplo, os produtos potencialmente 
perigosos e nocivos, em decorrência de sua natureza ou uso, e que não são 
defeituosos, se tornarão defeituosos e o fornecedor deverá responder por 
defeito de informação e não por defeito do produto.228 
 

   
                                                             
226 Art. 4º do CDC. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...). 
227 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das Práticas Comerciais. In: Código Brasileiro 
de Defesa Do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 10ª ed. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2011. 
228 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo Causal e Produtos Potencialmente Nocivos - A Experiência 
Brasileira do Tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 88. 
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  Conforme esclarece Roberto Senise Lisboa, 
A preocupação em conferir ao consumidor a informação relevante sobre o 
produto e o serviço a ele oferecido é global, encontrando-se avançada a 
disciplinação dada ao tema pelo direito europeu. E a razão é simples: a 
realidade demonstra, em todo o mundo, uma diferenciação cultural, social 
e econômica substancial entre o fornecedor e o consumidor médio, que, 
ademais, não possui o mesmo conhecimento das técnicas alusivas ao 
produto.229 
 

  O direito à informação é fundamental para prevenir os danos, pois, mesmo 

que estudos científicos sejam insuficientes para atestar e especificar os potenciais 

riscos, com a informação o consumidor passa a ter conhecimento e com isso um senso 

crítico para decidir sobre a aceitação ou não do risco.  

  Teresa Ancona Lopez enfatiza que “a informação é a melhor arma para se 

enfrentar a dúvida sobre os riscos e perigos”, sendo “instrumento obrigatório da 

aplicação dos princípios da precaução e prevenção”.230 

  Portanto, diante da incerteza acerca dos riscos, o caminho mais seguro é 

preveni-los, sendo que, após a ocorrência do dano só restará a possibilidade de tentar 

repará-los. 

  Ainda, em outro sentido, é possível compreender que o tema comporta mais 

reflexões pela complexidade que lhe é inerente. Assim, vale ir um pouco além para 

tratar da atribuição de responsabilidade pelo enfrentamento dos riscos.  

  Com vistas a estruturar a responsabilidade da empresa também no sentido de 

combater os riscos, importa mencionar o princípio da beneficência, pertencente ao 

campo da ética aplicada, pois por meio desse princípio “os agentes têm de tomar 

atitudes positivas para ajudar os outros, e não meramente se abster de realizar atos 

nocivos”.231 O ato de prevenir danos e/ou eliminar condições prejudiciais requer 

ações positivas de beneficência. 

  O princípio de beneficência positiva sustenta uma série de regras morais 

específicas. Cumpre citar, por exemplo, as seguintes regras: (i) proteger e defender os 

direitos dos outros; (ii) evitar que outros sofram danos; e (iii) eliminar as condições 

que causarão danos a outros.232 

                                                             
229 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 262. 
230 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 191. 
231 BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de 
Luciana Pudenzi.  3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013. p. 281. 
232 Ibidem. p. 284. 
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  Com base nesse princípio, pode-se afirmar que decorre da moral o dever de 

evitar a ocorrência de danos ao próximo, bem como, eliminar as probabilidades de 

concretização por meio de mecanismos de antecipação. Essas ações resultam na 

proteção e defesa dos direitos, não somente por parte do Estado, mas pelos 

particulares de forma recíproca.  

 Dessa forma, diante da realidade tecnológica atual, a empresa como ente 

privado revestido de funções e responsabilidades perante a sociedade, conforme será 

abordado no capítulo seguinte, deve incorporar também o dever de enfrentamento dos 

riscos a partir da gestão, pesquisa e investimento para esse fim.  

  Portanto, considerando as peculiaridades da pós-modernidade, em que 

muitas decisões passam a ser de interesse global, pode-se considerar que a tutela 

vertical da era moderna, na qual imperava a simplicidade e o positivismo jurídico, não 

pode com eficiência garantir os interesses de proteção da atual sociedade, pois, 

conforme Ulrich Beck, com a globalização vivemos numa sociedade mundial sem 

Estado ou governo mundial.233 

  André-Jean Arnaud expõe que um direito pós-moderno 
se caracterizaria por uma vontade de pragmatismo  e de relativismo, pela 
aceitação de descentramento do sujeito, por uma pluralidade das 
racionalidades, pelo risco que lhe é inerente, pelo retorno da sociedade 
civil e pela apreensão das relações jurídicas na complexidade das lógicas 
bruscamente estilhaçadas.234  

 

  As relações na pós-modernidade passam da simplicidade para a 

complexidade. Assim sendo, deve haver um descentramento do sujeito, a fim de que 

as empresas assumam a responsabilidade de prevenir os riscos por elas criados. 

Todavia, não de forma isolada no cenário global, mas por intermédio da cooperação e 

do diálogo com os Estados e sociedade civil.  

  Logo, de acordo com Ulrich Beck, 
A responsabilidade (...) pelos perigos e riscos futuros seria atribuída aos 
causadores e não mais àqueles que são prejudicados e atingidos potencial e 
atualmente: no princípio o causador paga, e a princípio o causador 
demonstra quais os (possíveis) prejuízos que sua empresa pode inflingir ao 
mundo.235 
 

                                                             
233  BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 203. 
234 ARNAUD, André-Jean. O Direito entre Modernidade e Globalização: Lições de Filosofia do 
Direito e do Estado. Tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p 202. 
235 BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do Globalismo: Respostas à Globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 177. 
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  Zygmunt Bauman ao refletir sobre a pós-modernidade admite que “riscos e 

contradições continuam a ser socialmente produzidos; são apenas o dever e a 

necessidade de enfrentá-los que estão sendo individualizados”.236  

  Desta feita, entende-se cabível a aplicação da ideia da individualização às 

empresas que, detentoras de poder na atualidade, atraem para si um dever de cuidado. 

Desse modo, a responsabilidade de afastar os possíveis riscos recai também sobre as 

empresas que lidam com a nanotecnologia em seus meios de produção.  

   Assim, as empresas, o poder público e a sociedade no exercício da cidadania 

e do diálogo político, de forma interdependente, se tornam responsáveis por conduzir 

o progresso (nano) tecnológico a patamares de segurança e sustentabilidade na 

esperança de um futuro sem reflexos de um passado imprudente. 

   Hans Jonas ao refletir sobre a antecipação dos riscos sustenta que: 
(...) necessitamos de uma nova ciência que saiba lidar com a enorme 
complexidade das interdependências. Enquanto não existirem projeções 
seguras – levando-se em conta, particularmente, a irreversibilidade de 
muitos processos em curso -, a prudência será a melhor parte da coragem e 
certamente um imperativo da responsabilidade; talvez para sempre, se, por 
exemplo, para avaliar o conjunto das nossas possibilidades técnicas, aquela 
ciência tiver de captar a totalidade dos dados para então processá-los em 
suas inter-relações. A incerteza poderá ser o nosso destino permanente 
(...).237 

 

  No que tange ao desenvolvimento tecnológico, ainda que a incerteza seja um 

caminho permanente, em razão das limitações humanas ao estado da técnica, é 

indispensável que tal desenvolvimento seja conduzido pela ética, a fim de concretizar 

a prudência (fundamento da precaução) e assegurar em última instância o bem estar 

das gerações humanas. 

                                                             
236 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. p. 43. 
237  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 307. 
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3 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E ÉTICA DA EMPRESA 

   

  Na busca de uma resposta adequada às novas demandas sociais, 

especialmente no que concerne à necessidade de proteção diante dos riscos da 

tecnologia, mais especificamente da (nano) tecnologia, cabe desenvolver um 

pensamento a partir dos direitos humanos fundamentais consagrados frente ao poder 

por meio do referido processo dinamogenesis.  

  É possível compreender que os valores de predomínio tutelados nas gerações 

de direitos humanos se funcionalizam quando projetados nas responsabilidades 

econômica, social e ambiental da empresa, conforme será abordado doravante. 

  Contudo, antes de tratar especificamente da responsabilidade socioambiental 

e ética238, convém citar o entendimento de Marc Neuberg sobre responsabilidade, ao 

expor que:  
O problema filosófico da responsabilidade tem por objeto as condições de 
imputabilidade de nossos atos e omissões. Na linguagem comum, o termo 
“responsabilidade”, além de seu emprego no contexto da imputabilidade, 
refere-se com frequência a deveres ou obrigações ligados a uma situação. 
Quando uma pessoa ocupa um papel social ou uma função (pais, 
mandatário político, piloto de avião, etc.), ela é dita responsável pelo bem-
estar das pessoas ou pela execução das tarefas que lhe cabem, no sentido 
de que é suposta conformar-se aos deveres e obrigações ligados à sua 
situação (inclusive a obrigação de agir de maneira “responsável”, isto é, de 
forma razoável e prudente).239 
 

  De acordo com essa definição, pode-se inferir que a expressão 

responsabilidade relaciona-se com a ideia de imputar, com base em atos e omissões, 

deveres ou obrigações. Nesse sentido, quando alguém exerce um papel ou função 

social ela é considerada responsável pelo bem estar das demais pessoas, bem como 

pela realização dos deveres e obrigações vinculados ao seu exercício. Portanto, a 

responsabilidade implica um agir responsável, ou seja, razoável e prudente.  

  A definição do autor abrange mais notadamente a responsabilidade pessoal, 

todavia, cabe aplicá-la à temática da empresa, que atualmente é um ator social de 

muita relevância para a sociedade, a fim de elucidar a imputação de sua 

                                                             
238 Convém esclarecer que o termo “responsabilidade” está no singular tendo em vista que as 
responsabilidades econômica, social, ambiental e ética se unem formando uma só denominada 
responsabilidade socioambiental e ética da empresa. 
239 NEUBERG, Marc. Responsabilidade. Tradução de Paulo Neves. In: Monique Canto-Sperber (Org.). 
Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 2. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2013. p. 906. 
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responsabilidade mediante os deveres e obrigações decorrentes do ordenamento 

jurídico. 

  Desta feita, cumpre iniciar a reflexão tendo por alicerce a noção de 

responsabilidade socioambiental da empresa fundada nos valores sociais e solidários. 

A responsabilidade socioambiental consiste na junção das responsabilidades social e 

ambiental que têm como dever a proteção dos valores conquistados e afirmados na 

segunda e terceira geração de direitos humanos. 

  Essa ideia se apresenta como característica do atual Estado Socioambiental, 

que por sua vez, resulta da reunião, ampliação e evolução dos valores do Estado 

Liberal e Estado Social.  

  O Estado Socioambiental de Direito tem por objetivo constitucional a 

promoção dos direitos sociais e ambientais, que se funcionalizam por meio da 

atribuição de responsabilidade relativa à proteção da sociedade e do meio ambiente, 

que são requisitos para cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

  Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer defendem que a expressão 

socioambiental é resultado da necessária convergência das “agendas” social e 

ambiental em um mesmo projeto jurídico-político para o desenvolvimento humano. 

Sendo que deve ser considerada tanto uma dimensão social quanto uma dimensão 

ecológica da dignidade humana, pois somente um projeto que contemple essa dupla 

dimensão se revela constitucionalmente adequado.240 

  Assim, diante do contexto pós-moderno que agrava velhos problemas e 

proporciona novos riscos, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, bem como, 

os direitos sociais inerentes à saúde e segurança, em suma, apresentam-se como 

requisitos mínimos para uma existência digna.  

  Considera-se, portanto, essencial para efetiva concretização do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, o atendimento das carências relativas à 

proteção e desenvolvimento humano nas esferas social e ecológica.  

  Desse modo, para se ater à responsabilidade socioambiental da empresa, faz-

se preciso percorrer o caminho a partir da funcionalização do direito por intermédio 

da clássica responsabilidade econômica da empresa e demais responsabilidades social 

                                                             
240 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado Socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Estado Socioambiental e 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. 
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e ambiental até a chamada responsabilidade ético-tecnológica fundada basicamente no 

conceito da ética sobre a técnica. 

 

3.1 Empresa e Funcionalização do Direito 

  

 Aos poucos na história a empresa se transforma e conquista seu espaço, de 

modo a se tornar indispensável para a manutenção da vida em sociedade, pois com 

suas funções básicas, gera riquezas e empregos, circula e produz bens e serviços 

necessários à sociedade, paga aos cofres públicos tributos e se afirma cada vez mais 

em um patamar de eficiência. 

 Dessa forma, caracteriza-se como a instituição que melhor define a 

civilização contemporânea em razão da sua influência, dinamismo e poder, além de 

permitir a subsistência da maior parte da população por organizar o trabalho 

assalariado.241 

 Wagner Menezes e Thiago Rodrigues São Marcos Nogueira sustentam que, 

no contexto da atual ordem econômica mundial, a empresa, de instrumento dos 

mercados locais, torna-se protagonista das relações econômicas, ao passo que toma 

para si uma posição de igualdade com os Estados, no plano internacional, como 

propulsora da economia transnacional.242  

 Vale apontar que o faturamento de muitas das megaempresas ultrapassam o 

Produto Interno Bruto (PIB) de determinados Estados.243-244 Assim, considerando 

que, em muitos casos, o poder da empresa supera o poder estatal, consequentemente, 

suas responsabilidades com relação à sociedade aumentam. Em razão de tal poder e 

                                                             
241 SANTOS, Queila Rocha Carmona dos; BUCCI, Alexandre. Direito Societário e Direito Concursal: 
O Interesse Social e a Evolução do Direito Concursal no Brasil. In: Renata Albuquerque Lima; 
Humberto Pereira Vecchio; Venceslau Tavares Costa Filho. (Coords.). Direito Empresarial. XXIII 
Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 
242 MENEZES, Wagner; NOGUEIRA, Thiago Rodrigues São Marcos. Direito Internacional, Empresa e 
Sustentabilidade. In: Vladmir Oliveira da Silveira; Orides Mezzaroba (Coords.). Empresa, 
Sustentabilidade e Funcionalização do Direito. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 356. 
243 Consulta Popular: Por um Projeto Popular para o Brasil. Mercosul, a nova Alca e a China. 
Disponível em: < http://www.consultapopular.org.br/noticia/mercosul-nova-alca-e-china >. Acesso em: 
22 de jun. de 2014. 
244 Para exemplificar, cumpre mencionar uma publicação da revista Veja, em 2001, nomeada: A roda 
global: O que é a globalização, que provoca tanto medo, e o que se pode esperar dela. Entre outras 
abordagens, a publicação expõe que a soma dos faturamentos das dez maiores corporações mundiais — 
Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumimoto, General Motors, Marubeni, Ford, Exxon, Nissho e Shell, chega 
ao resultado de um faturamento de 1,4 trilhões de dólares, equivalente ao PIB conjunto de Brasil, 
México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/idade/educacao/pesquise/globalizacao/1438.html>. Acesso em: 22 de jun. de 
2014. 
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influência, a ciência jurídica, por meio de institutos e princípios regula a atuação 

empresarial, de forma a fomentar, proteger e impor limites à atividade.  

  José Antonio Puppim de Oliveira enfatiza que os modelos mais clássicos da 

literatura sobre responsabilidade da empresa assumem que estas responsabilidades 

ultrapassam a econômica de gerar e maximizar os lucros, pois incluem questões 

legais, sociais, ambientais e éticas relacionadas aos diversos stakeholders (partes 

interessadas) que geram influência na atuação da empresa.245 

 Contudo, “a empresa e os gestores, à medida que buscam maior 

responsabilidade socioambiental, teriam, então, de arcar com uma gama crescente de 

preocupações além daquelas técnico-econômicas”.246 

 Pode-se considerar que as preocupações econômicas giram em torno do 

lucro, produção, mercado, pagamento de tributos. Sendo que, a partir de um horizonte 

mais aberto, tais preocupações passariam também pelas leis, empregados, sociedade, 

meio ambiente. Nessa linha, ocorrem com os direitos trabalhistas, impactos sociais e 

ambientais decorrentes da atividade da empresa, pobreza ao redor, entre outras. 

 Desse modo, a empresa passa a ser contemplada por uma visão mais ampla, 

que abrange a ótica do Estado, empresários, empregados, comunidade internacional, 

localidade, ou seja, que abrange interesses de outros atores sociais, além dos 

envolvidos no ciclo econômico do mercado. 

   Essa lógica de abertura se dá por meio da funcionalização do direito que 

direciona a atividade empresarial para o cumprimento das suas funções, ou seja, 

social e solidária, baseadas nos valores predominantes atualmente na sociedade e no 

ordenamento jurídico. 

 Entende-se, portanto, que a evolução dos preceitos da sociedade atual, no 

que se refere aos direitos humanos e ao princípio da dignidade da pessoa humana 

proporciona uma consciência empresarial de que a mera atividade econômica com o 

objetivo de lucro por si só não basta para a manutenção da empresa no mercado, bem 

como, para seu enquadramento nos parâmetros sociais.247 

 Nesse sentido, importa destacar os parâmetros da ONU sobre empresas e 

                                                             
245  OLIVEIRA, José Antonio Puppim de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e 
responsabilidade social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. pp. 70-71. 
246 Ibidem. p. 71. 
247 DOMINGOS, Terezinha de Oliveira; CUNHA, Leandro Reinaldo da. A Responsabilidade Social da 
Empresa como Garantia do Desenvolvimento Econômico e Social. In: Vladmir Oliveira da Silveira; 
Orides Mezzaroba (Coords.). Empresa, Sustentabilidade e Funcionalização do Direito. v. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 154.  
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direitos humanos. Tratam-se de 31 princípios orientadores elaborados sobre três 

pilares: proteger, respeitar e reparar.  

 De forma resumida, vale apontar algumas orientações previstas no capítulo 

dos princípios fundamentais concernentes à responsabilidade das empresas de 

respeitar os direitos humanos. 

 Portanto, em suma, os parâmetros da ONU orientam as empresas sobre o 

dever de respeitar os direitos humanos com ações positivas e negativas. Salientam que 

a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos refere-se ao respeito 

ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 As orientações prosseguem no sentido de que a responsabilidade de respeitar 

os direitos humanos exige que as empresas evitem que suas atividades gerem 

impactos negativos sobre direitos humanos ou contribuam para isso, bem como 

enfrentem essas consequências quando vierem a ocorrer. De outra parte, exige que as 

empresas busquem prevenir ou mitigar os impactos negativos sobre os direitos 

humanos diretamente relacionados com operações, produtos ou serviços prestados por 

suas relações comerciais, inclusive quando não tenham contribuído para gerá-los.  

 Por fim, a responsabilidade de respeitar os direitos humanos é aplicável a 

todas as empresas independentemente do porte, setor, contexto operacional, 

proprietário e estrutura. Sendo que, para cumprir com sua responsabilidade, as 

empresas devem contar com políticas e procedimentos apropriados em função de seu 

tamanho e circunstâncias.248 

 Diante dos parâmetros estabelecidos pela ONU, cumpre admitir que as 

empresas possuem responsabilidade/dever perante a ordem interna e internacional de 

não violar os direitos humanos em toda a sua extensão. 

 Assim, é possível compreender que a típica função econômica da empresa, 

comum do chamado Estado Liberal, de gerar lucros, pagar tributos e contribuir para o 

desenvolvimento do país, perde espaço para outros valores que comportam a proteção 

da dignidade humana.  

  Nesse contexto, pode-se afirmar que os espaços públicos e privados se 
aproximam e, como um todo líquido, se confundem, tendo em vista que a empresa por 

                                                             
248 RUGGIE, John. Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros da ONU para Proteger, Respeitar 
e Reparar. São Paulo: Conectas Direitos Humanos, 2012. Disponível em: 
<http://conectas.org/arquivos-
site/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 13 de out. de 
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sua eficiência e dinamismo assume lugares públicos com responsabilidades perante a 
sociedade, devendo, por essa razão ser mais justa e não apenas lucrativa e eficiente. 
Por outro lado, o Estado estruturado ainda em mecanismos sólidos e pesados da era 
moderna, passa então, a se descentralizar na busca de eficiência para atendimento das 
demandas sociais. Por isso que se diz que na contemporaneidade existe uma clara 
aproximação entre o direito público e o privado. 
 
3.2 Responsabilidade Econômica da Empresa 
 

 Para tratar da evolução das responsabilidades da empresa, cabe fazer uma 
abordagem a partir da ideia de organização dos mercados, por meio das corporações 
de ofício, no chamado primeiro período histórico do direito comercial.  

 Em tais corporações, na idade média, os profissionais de um mesmo ramo de 
atividade se organizavam para, de forma unida, garantir vantagens e segurança no 
comércio. Assim, num período em que o comércio era local e as atividades 
predominantemente manuais e artesanais, esses grupos, sob regras previamente 
estabelecidas, organizavam a produção e distribuição dos produtos e serviços, 
monopolizavam o mercado com o nítido intuito de eliminar a concorrência.  

 Com o decorrer do tempo, o comércio que era local, ganhou força e passou a 
ser nacional, internacional e transnacional. Dessa maneira, aos poucos, de local se 
tornou também global.  

  De outra parte, no que tange à ideia de empresa, vale mencionar a clássica 
teoria de Alberto Asquini249 que a compreende como um fenômeno econômico 
poliédrico, ou seja, um fenômeno econômico de muitas faces. Para o autor, não se 
deve esperar que o conceito de empresa ingresse no ordenamento jurídico por um 
esquema unitário. Nesse sentido, aponta na empresa quatro perfis: (i) subjetivo, (ii) 
funcional, (iii) objetivo e (iv) corporativo. 
 O perfil subjetivo corresponde à ideia da empresa como empresário; o 
funcional identifica a empresa como a própria atividade empresarial; já o objetivo 
retrata a empresa como o estabelecimento; e por fim, o corporativo considera a 
empresa como uma instituição, na medida em que reúne pessoas (empresário e 
empregados) com intentos comuns.250 

                                                             
249  ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa. Rivista del diritto commerciale. Milão: Francesco 
Vallardi, XLI: 1-20, 1943, apud COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 11 ed. rev. e 
atual. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 18. 
250 Ibidem. mesma página. 
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 Essa visão traçada em perfis é importante para ilustrar com mais clareza o 

fenômeno social e jurídico de muitas faces que é a empresa, tendo em vista a 

multiplicidade de resultados que podem ser verificados no seu contexto interno e 

externo.  

 Entretanto, para tratar de empresa, com base no ordenamento jurídico 

vigente, cumpre mencionar o conceito de empresário delineado no artigo 966 do 

Código Civil, que o define como aquele que exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços.  

 Quanto à atividade empresarial Fábio Ulhoa Coelho a descreve como: 
a de articular os fatores de produção, que no sistema capitalista são quatro: 
capital, mão-de-obra, insumo e tecnologia. As organizações em que se 
produzem os bens e serviços necessários ou úteis à vida humana são 
resultado da ação dos empresários, ou seja, nascem do aporte de capital - 
próprio ou alheio -, compra de insumos, contratação de mão-de-obra e 
desenvolvimento ou aquisição de tecnologia que realizam.251 
 

 Empresário é, pois aquele que exerce atividade profissional econômica e 

organizada, desenvolvendo a produção ou circulação de bens ou serviços com o 

necessário investimento de capital, de modo que, a expressão empresa, sob um perfil 

funcional, pode ser entendida como a própria atividade empresarial com as 

características estabelecidas no artigo 966 do Código Civil.  

 Importante destacar o aspecto econômico e organizado da atividade 

empresarial, pois se tratam de características fundamentais da empresa, assim, de 

forma clara explica Fábio Ulhoa Coelho que a atividade é econômica “no sentido de 

que busca gerar lucro para quem a explora” e a “empresa é atividade organizada no 

sentido de que nela se encontram articulados, pelo empresário, os quatro fatores de 

produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia”.252 

 Por conseguinte, entende-se que: 
O aspecto econômico da empresa, ou seja, a atividade exercida para 
obtenção de lucro revela apenas uma das funções clássicas da empresa. No 
entanto, o caráter de atividade organizada revela pontos que vão além do 
objetivo de gerar lucros, pois envolvem empresa e sociedade em uma 
relação de interesses e funções.253 

                                                             
251 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 21 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 3. 
252 Idem. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
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 Assim, os fatores de produção da empresa são determinantes para a 

sociedade, pois se iniciam com o investimento de capital e passam a gerar 

necessidade de mão de obra, consumo de insumos e tecnologia que fomentam a 

inovação e o desenvolvimento de diversos setores no mercado, entre outros fatores, 

que fazem circular o capital e movimentam a economia.254 

 Pode se afirmar que é a empresa que coloca no mercado a maioria dos bens 

de consumo, sendo certo também, que é da empresa que o Estado retira a maior 

parcela das suas receitas fiscais. Sem prejuízo, é ao redor da empresa que gravitam 

vários agentes econômicos não assalariados como: I - investidores de capital; II – 

fornecedores e III – prestadores de serviço.255 

  Francesco di Ciommo enfatiza que a partir da segunda metade do século XX 

o desenvolvimento e a expansão dos mercados têm determinado as condições de 

surgimento e consolidação de potências econômicas e financeiras. Tais potências, 

contudo, pautam sua força no uso de técnicas produtivas e comerciais cada vez mais 

sofisticadas e em tecnologias de ponta para fins de alcançar o único objetivo – 

denominado lucro. Desta feita, tudo ocorre em desafio do direito, das instituições 

políticas e em última instância do homem.256 

 Neste cenário de consolidação das potencias econômicas, cumpre ressaltar a 

atuação global das transnacionais, consideradas como organizações gigantescas de 

relevância planetária, porém com habilidades para se moverem conforme a dinâmica 

pós-moderna. 

 Essas empresas, que já são consideradas como “velhos” atores do cenário 

global, 257  tomam nova roupagem no decurso dos séculos, adequando-se às 

circunstâncias históricas. Destarte, seguem quebrando as lógicas tradicionais, 
                                                             
254 SANTOS, Queila Rocha Carmona dos; SANTOS, Helena Roza dos. A Proteção da Empresa e de 
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Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 
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movimentando a economia global, fortalecendo-se por meio de novos mercados, cada 

vez mais fluídos, difusos e poderosos.  

 Saskia Sassen, afirma que empresas transnacionais “trata-se de estruturas 

corporativas altamente integradas, com forte tendência para a concentração do 

controle e apropriação de lucros”.258 Em suma, se caracterizam por atuarem em mais 

de um Estado e por possuírem filiais em mais de um território. 

 A proporção da empresa transnacional impossibilita identificar o caráter de 

pessoalidade nas relações, entretanto, tais relações ultrapassam as fronteiras dos 

Estados e ganham os espaços globais. 

 Os Estados mais liberais e com leis mais flexíveis são mais propícios a este 

modelo de organização, em detrimento dos demais que pretendem ter algum controle 

sobre o mercado, a fim de não serem dominados. 

 Nessa linha, os Estados que cedem às manobras econômicas desses gigantes 

da globalização, podem ser entendidos como enfraquecidos por não atenderem de 

modo adequado as demandas internas. Por essa razão abrem espaço a esses novos 

atores que, de certa forma, suprem as deficiências locais, mas em contrapartida 

buscam maior liberdade, melhor fluidez dos negócios e mais lucratividade, o que 

pode representar uma ameaça ao localismo, à cultura, à segurança e pluralismo 

jurídico. 

 Em regra, as transnacionais não reconhecem fronteiras e trabalham por 

mitigar a soberania estatal em favor do desenvolvimento dos mercados. Assim, para 

atingir os objetivos econômicos esses atores globais se movimentam no sentido de 

reduzir a intervenção do governo na economia. 

 Essas questões refletem um pouco a ideia de liberalismo econômico de 

Milton Friedman ao aduzir que:  
 A organização econômica desempenha um papel duplo na promoção de 

uma sociedade livre. De um lado, a liberdade econômica é parte da 
liberdade entendida em sentido mais amplo e, portanto, um fim em si 
própria. Em segundo lugar, a liberdade econômica é também um 
instrumento indispensável para a obtenção da liberdade política.259 
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 O economista propõe que a organização econômica é essencial para se 

alcançar as liberdades social e política estatal. Partindo dessa perspectiva, para se ter 

liberdade política o fim primordial do Estado deve ser a liberdade econômica.  

 Ainda Milton Friedman, sob uma visão liberal, defende que para a 

estabilidade e o crescimento econômico, convém ao governo fornecer apenas uma 

estrutura econômica estável à economia livre, como parte da função de fornecer uma 

estrutura legal. E da mesma forma fornecer uma estrutura geral econômica e legal que 

permita aos indivíduos fazer a economia crescer.260  

 Isso significa livre atuação dos mercados e intervenção mínima do governo 

na economia, priorizando-se a função econômica como objetivo final tanto dos entes 

públicos quanto privados sob a perspectiva dos valores de liberdade da primeira 

geração de direitos.   

 Assim, os direitos fundamentais econômicos de liberdade e propriedade, 

exercidos no mercado, permitem a interação dos sujeitos por intermédio da oferta e da 

procura. Com isso ocorre um equilíbrio entre os interesses individuais (ou egoísticos) 

dos envolvidos no mercado em favor de todos, apesar da aparente contradição.261 

 Essa força da economia de mercado ganha espaço público no chamado 

Estado Liberal, momento em que se reconhece o direito do indivíduo de atuar em seu 

próprio interesse, privilegiando a autonomia privada, por meio da ação da mão 

invisível do mercado, que por outro lado, reduz a intervenção do Estado na economia 

ao mínimo.262  

 Sendo certo, portanto, que o perfil econômico da empresa parte dos 

fundamentos teóricos liberais no que se refere à clássica responsabilidade de gerar 

lucros. Paul Singer263 quando trata do mundo financeiro enfatiza que uma das apostas 

nos mercados recai sobre a lucratividade das empresas.  

 Nessa linha, é possível entender que, a partir de uma visão clássica 

econômica, a empresa tem responsabilidade de gerar lucros, sendo ainda seu poder 

econômico importante para o posicionamento estatal no cenário internacional. 

                                                             
260 Ibidem. 
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 André-Jean Arnaud264 aponta que a globalização pode ser entendida como 

um paradigma – ou como um valor paradigmático para justificar o interesse dos 

mercados de capitais. No entanto, a globalização econômica seguida como paradigma 

se torna uma ameaça quando ostenta ideais puramente liberais na defesa dos 

interesses econômicos. 

 Considerando, pois os efeitos positivos e negativos, pode-se afirmar que por 

meio da globalização ocorre maior circulação de riqueza pelo mundo, mas ao mesmo 

tempo há o aumento das desigualdades sociais, pois ainda que ocorra uma 

aproximação entre os Estados há o distanciamento cada vez maior entre ricos e 

pobres. 

 Logo, a globalização econômica não necessariamente se direciona à 

promoção do bem estar humano, dessa forma, torna-se indispensável a afirmação e 

concretização dos demais valores sociais e solidários para complementar os valores de 

liberdade. 

 Os valores agregados à liberdade, nas gerações de direito seguintes, dá ao 

sistema econômico e financeiro contornos de sustentabilidade e, assim, inicia-se nos 

rumos da empresa privada uma fase decorrente da evolução da sociedade e da 

ampliação do direito que faz com que sejam reconhecidos também os interesses de 

atores como Estado, sociedade, localidade, trabalhadores, consumidores, entre outros.  

 Vale enfatizar que a ordem econômica e financeira, atualmente, é preceito 

constitucional guiado por princípios que protegem a dignidade humana e promovem a 

justiça social.  

 Nesse sentido, a possibilidade de exercício da atividade econômica lucrativa 

por particulares é garantida e ainda incentivada, pois o progresso gerado pela 

economia se reverte em fonte de realização de grande parte das políticas públicas 

voltadas à promoção do bem-comum.265 

 Marcelo Benacchio considera que a norma constitucional referente à ordem 

econômica e financeira “garante uma série de dimensões de direitos fundamentais 

relativos à livre-iniciativa econômica, direitos dos trabalhadores, dignidade de todos 
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os atores econômicos e mais que isso, toda atividade econômica é funcionalizada pela 

justiça social”.266 

 Para o autor o objetivo constitucional da atividade econômica é melhorar as 

condições de vida humana, de modo que, a regulação jurídica da ordem econômica é 

humanista, pois objetiva a plena realização do ser humano.267 

 Assim sendo, é forçoso considerar que a análise jurídica da economia deve 

perseguir uma justiça distributiva e solidária, aplicando-se o regramento jurídico de 

forma a realizar uma economia garantida pela liberdade econômica e pela regulação 

justa.268 

 Desse modo, com a evolução dos valores e conceitos, tanto sociais quanto 

jurídicos, cumpre à empresa não mais restringir suas atividades à busca desenfreada 

pelo lucro, pois sua atuação no mercado representa importante meio de atendimento 

dos interesses comunitários.   

 Portanto, em razão disso, pode-se entender que, independentemente de seu 

caráter privado, a atividade empresarial assumida pelas empresas faz com que elas 

assumam também outras responsabilidades, não adstringindo suas ações aos 

interesses egoísticos de seus associados, mas ao interesse comum de toda a 

comunidade a qual se encontra inserida. 

  

3.3 Responsabilidade Social da Empresa 

 

 O pensamento sobre responsabilidade social remete à ideia de poder da 

empresa, pois com a transformação da empresa em uma entidade de poder 

hegemônico, sua importância, em alguns casos, ultrapassou a dos próprios Estados 

soberanos. Assim sendo, tornou-se imprescindível que parte desse poder fosse voltado 

para a defesa da sociedade, com a consequente ampliação da mera responsabilidade 

econômica para a social.  

 A responsabilidade econômica da empresa, em suma, ampara apenas as 

figuras envolvidas no ciclo do mercado, de outro modo, a responsabilidade social 

                                                             
266 Ibidem. p. 194. 
267 Ibidem. pp. 194-195. 
268 SANTOS, Queila Rocha Carmona dos; BUCCI, Alexandre. Direito Societário e Direito Concursal: 
O Interesse Social e a Evolução do Direito Concursal no Brasil. In: Renata Albuquerque Lima; 
Humberto Pereira Vecchio; Venceslau Tavares Costa Filho. (Coords.). Direito Empresarial. XXIII 
Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 
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abrange diversos outros interesses que gravitam ao redor da empresa, inclusive dos 

excluídos do ciclo econômico. 

 José Renato Nalini considera que em razão de ter “sobrevivido às 

intempéries, a instituição que pode ser considerada vencedora no século XXI é a 

empresa. Enquanto o Estado se encontra às voltas com a perda da soberania, conceito 

cada vez mais relativizado, a empresa integra um sistema competente”.269 

 Dessa forma, a empresa se transformou em uma base para a economia 

estatal, podendo, por meio do seu poder ditar as diretrizes do desenvolvimento 

econômico. O Estado, em outra linha, tem a sua soberania relativizada diante de tal 

poder e da globalização econômica. 

 André-Jean Arnaud, ao refletir sobre o enfraquecimento da figura estatal, 

afirma que:  
uma nova ordem se impõe, desconcertante, na medida em que as nações 
erigidas em estados, até agora soberanos – pelo menos no que diz respeito 
aos países “centrais”, pouco acostumados a dobrar a espinha -, mostram-se 
cada vez menos capazes de controlar suas economias e suas moedas. 
Percebe-se, ao mesmo tempo, que os modos tradicionais de regulação não 
preenchem mais sua função, que o direito não tem mais a mesma 
capacidade de assegurar a função para a qual ele havia sido erigido em 
modo privilegiado de regulação social.270 

 

 Essa reflexão sintetiza com precisão o enfraquecimento dos Estados 

soberanos diante do poder econômico e consequentemente do próprio direito que em 

sua forma tradicional, puramente estatal, demonstra-se em muitos casos ineficiente 

para regular e assegurar direitos fundamentais à sociedade. 

 Tendo em vista a atual posição da empresa e sua importância para a 

sociedade, convém destacar os valores que decorrem do seu poder e que devem 

resultar no exercício da função e responsabilidade social da empresa.  

 Nesse sentido Newton De Lucca esclarece que: 
cumprir uma função social implica assumir a plenitude da chamada 
responsabilidade social, vale dizer, a consciência de que todos nós temos, 
em maior ou menor grau – como cidadãos, em geral, ou como empresários, 
em particular -, o indeclinável dever ético de pôr em prática as políticas 
sociais tendentes a melhorar as condições e a qualidade de vida de todos os 
nossos semelhantes.271 

  
                                                             
269 NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 8. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011. p. 297. 
270 ARNAUD, André-Jean. O Direito entre Modernidade e Globalização: Lições de Filosofia do 
Direito e do Estado. Tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.1. 
271 LUCCA, Newton De. Da Ética Geral à Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 
328. 
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 Para Elena F. Pérez Carrillo, responsabilidade social é um conceito que 

integra determinados critérios sociais e ecológicos272 no desenvolver das atividades 

comerciais e empresariais, bem como, nas relações com terceiros. A adoção de 

critérios e comportamentos de responsabilidade ocorre, ainda, sob a ideia da 

maximização dos benefícios comerciais para os proprietários e acionistas ao passo 

que protege o meio ambiente e interesses de terceiros como os do consumidor.273 

 A responsabilidade da empresa na atualidade, portanto, não se resume na 

obtenção de lucros, pois ao seu redor se formam diversas e complexas relações, que 

podem ser exemplificadas a partir das relações com os empregados, prestadores de 

serviços, meio ambiente, futuras gerações, consumidores, comunidade, governo, 

outras empresas, etc.  

 José Antonio Puppim de Oliveira analisa que: 
O conceito de responsabilidade social de empresas está ligado à atuação de 
companhias fora de sua atividade-fim. Apesar de seu crescente interesse 
nos últimos anos, não é um conceito novo na prática. Organizações 
privadas na Idade Média, bem antes da criação do capitalismo como 
sistema econômico, já atuavam na área social, com ações de filantropia.274 
 
 

 No entanto, o mesmo autor enfatiza que responsabilidade social da empresa, 

não mais se confunde com filantropia, pois esta é ação muitas vezes ligada aos valores 

compartilhados pela empresa, gestores ou donos, sendo uma fonte de fundos para 

causas de caridade, culturais, políticas, sociais e religiosas. Já a responsabilidade 

social decorre do efetivo cumprimento das leis e envolve atitudes, ações e relações 

com um grupo maior de partes interessadas como consumidores, fornecedores, 

sindicatos e governo.275 

 O autor considera que “é difícil encontrar uma lista de requisitos bem 

definida sobre o que uma empresa deve ser ou fazer para ser considerada socialmente 

responsável”. Entretanto para que uma empresa seja considerada socialmente 

responsável, esta deve, por exemplo, seguir toda a legislação vigente, ter um 

desempenho responsável na esfera ambiental (de acordo com o ramo de atuação da 

                                                             
272  Neste estudo, a responsabilidade ambiental será abordada de forma apartada, como uma 
responsabilidade de valor solidário decorrente da terceira geração de direitos humanos. 
273 Elena F. Pérez Carrillo. Empresa Socialmente Responsable, y Crecimiento Empresarial Sostenible. 
In:______ (Coord.); Ángel Fernández-Albor Baltar (Dir.). Empresa Responsable y Crecimiento 
Sostenible: Aspectos Conceptuales, Societarios y Financieros. Revista de Derecho de Sociedades. n. 
38. Cizur Menor: Editorial Arazandi, 2012. pp. 31-32. 
274  OLIVEIRA, José Antonio Puppim de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e 
responsabilidade social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 26. 
275 Ibidem. 
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empresa), considerar as comunidades impactadas por suas atividades, respeitar os 

empregados e seus familiares e ter transparência nas ações.276 

 Nesse sentido, as ações, definição e interpretação de responsabilidade social 

podem variar de acordo com o local e setor de atividade da empresa. Uma empresa 

que exerce atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, a responsabilidade 

social será interpretada sob uma linha ambiental mais forte, da mesma forma, uma 

empresa que possui suas instalações em local com graves problemas sociais, 

possivelmente sua responsabilidade social demandará mais ações sociais.277  

 Embora a responsabilidade ambiental seja objeto de estudo na sequência, 

vale enfatizar a distinção entre a social e ambiental. A responsabilidade social se 

funda essencialmente em valores e direitos sociais de segunda geração, de outra parte, 

a responsabilidade ambiental se funda em valores e direitos de solidariedade 

decorrentes da terceira geração. Assim, se a empresa exerce atividades 

potencialmente nocivas ao meio ambiente, sua responsabilidade será de cunho 

solidário. 

 Contudo, José Antonio Puppim de Oliveira, no que se refere a 

responsabilidade social, entende que o conceito além de variar de acordo com o 

contexto da empresa, ainda é uma ideia em evolução que se molda constantemente às 

mudanças ocorridas na sociedade e nas empresas, tratando-se de uma construção 

social e política.278 

 Desta feita, considerando (1) o processo de dinamogenesis (2) a evolução do 

Estado brasileiro para a condição de Estado Socioambiental (3) que a atuação da 

empresa não se dá de forma isolada e gera responsabilidades, surge, pois o dever de se 

cumprir com a função social e também com a função solidária279 em contrapartida ao 

exercício de suas atividades no âmbito da coletividade.  

 Newton De Lucca sustenta que: 

No caso da empresa, sua responsabilidade social assume proporções muito 
maiores, pois seu dever, além de ter natureza ética, tem supedâneo, como 
vimos, na própria ordem jurídica. Para que ela seja bem cumprida, deverá 
ser concebida tanto em sua dimensão interna quanto externa.280 

                                                             
276 Ibidem. pp. 69-70.  
277 Ibidem. p. 73.  
278 Ibidem. p. 74. 
279 A Função Solidária será objeto de estudo no tópico sobre responsabilidade ambiental. 
280 LUCCA, Newton De. Da Ética Geral à Ética Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 
330. 
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Conforme a explicação de Newton De Lucca, a responsabilidade social em sua 

dimensão interna pode ser compreendida nas relações estabelecidas dentro da 

empresa, mais especificamente com os empregados e, em sua dimensão externa com 

todos aqueles que recebem, de forma direta ou indireta, os efeitos de suas atividades. 

Desse modo, os resultados de uma empresa responsável ou irresponsável podem ser 

percebidos em diferentes áreas da sociedade. 

 Com base na ordem jurídica vigente é importante mencionar que o texto 

constitucional além de estabelecer como princípio basilar da atividade econômica – a 

função social da propriedade – prevê como objetivos fundamentais a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária; o desenvolvimento nacional; a redução das 

desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de todos. 

 A Constituição Federal de 1988, a partir do princípio da função social, 

confere ao direito de propriedade, que outrora era exercido com liberdade, um caráter 

social que inclui a coletividade como o cerne da proteção em detrimento da vontade 

individual.  

 Essa função social constitucional da propriedade atinge a atuação da empresa 

que, por meio de suas atividades, deve colocar em prática ações que promovam o 

desenvolvimento, refletindo na redução das desigualdades sociais e regionais com o 

fim de proporcionar melhor qualidade de vida para a sociedade.  

 O ideal de atribuição da responsabilidade social às empresas é um esforço 

contra os efeitos negativos da globalização econômica que produz efetiva circulação 

de riqueza pelo mundo, mas contribui para o aumento das desigualdades. Todavia, 

não se resume apenas nisso, pois a responsabilidade social das empresas se presta a 

atender diversos outros problemas que o Estado, de forma isolada, não consegue 

resolver. 

 Contudo, independentemente do porte da empresa, seja esta pequena ou 

transnacional, os impactos sociais positivos e negativos são bastante expressivos, por 

essa razão é preciso que tais potencialidades, de algum modo, sejam reguladas a fim 

de que os benefícios alcancem a sociedade e os efeitos contrários ao seu bem estar 

sejam definitivamente afastados.   

 De outra parte, vale considerar os objetivos da Lei de Recuperação e 

Falência que, no atual ordenamento jurídico, buscam garantir a preservação da 



112 
 

organização empresarial para resguardar os efeitos da função social, entendida como 

princípio com valor em si mesmo.281 

 José Antonio Puppim de Oliveira argumenta que “empresas e cidadãos estão 

se conscientizando da importância de uma ação empresarial responsável, porque 

simplesmente é o que se deve esperar de uma empresa, ocasionando, com isso, 

mudanças”.282 

 Nesse sentido, mudanças podem ocorrer com a efetiva participação das 

empresas nos encargos sociais complementando o papel do Estado, no amparo da 

sociedade. 

 Na década de 70, Wolfgang Friedmann, já visualiza a ampliação da função 

da empresa ao tratar sobre o controle público das atividades comerciais internacionais 

privadas, afirmando que o amplo desenvolvimento da empresa moderna fez com que 

esta alcançasse proporções internacionais, tornando-se uma organização econômica 

gigante e impessoal. Assim, no cenário internacional as empresas passam a operar 

suas atividades em países menos desenvolvidos, e em razão dos interesses 

econômicos vinculam-se aos interesses governamentais, provendo benefícios sociais e 

econômicos àquele determinado Estado, construindo escolas, hospitais, conjuntos 

habitacionais para melhorar o padrão de vida daquela sociedade.283 

  Portanto, a responsabilidade econômica inicial da empresa se amplia para o 

campo social, culminando no atendimento de determinados aspectos do bem estar 

humano, no que se refere aos direitos sociais de segunda geração. Essa ampliação se 

dá em virtude do processo dinamogenesis, ou seja, em decorrência da evolução da 

sociedade, dos valores por ela preservados e consequentemente do direito que se 

renova para amparar os novos interesses. Desse modo, tal evolução reflete na atuação 

da empresa, que supera a barreira dos interesses individuais para abranger também os 

coletivos.  

  Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches e Marcelo Benacchio, quando 

tratam da aplicação dos direitos sociais na esfera privada, explicam que: “as empresas 

privadas encontram-se vinculadas aos Direitos Humanos devido ao efeito horizontal 
                                                             
281 SANTOS, Queila Rocha Carmona dos; BUCCI, Alexandre. Direito Societário e Direito Concursal: 
O Interesse Social e a Evolução do Direito Concursal no Brasil. In: Renata Albuquerque Lima; 
Humberto Pereira Vecchio; Venceslau Tavares Costa Filho. (Coords.). Direito Empresarial. XXIII 
Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, 2014. 
282  OLIVEIRA, José Antonio Puppim de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e 
responsabilidade social. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 9. 
283 FRIEDMANN, Wolfgang. Mudança da estrutura do Direito Internacional. Tradução de A. S. 
Araújo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1971. pp. 29-30. 
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dos Direitos Fundamentais, que faz com que estes sejam irradiados por todo o 

ordenamento jurídico, inclusive para o direito privado284”. 

  Logo, tendo em vista a evolução dos valores e do próprio direito, a referida 

responsabilidade social pode ser entendida como dever/obrigação da empresa de gerar 

resultados sociais baseados nos princípios de direitos fundamentais e no conjunto 

infraconstitucional de leis. Nesse sentido, ainda pode-se afirmar que a 

responsabilidade social é o reflexo na sociedade da função social dos entes privados. 

 

3.4 Responsabilidade Ambiental da Empresa 

 

 O artigo 170 da Constituição Federal que trata dos princípios gerais da 

atividade econômica traz em seus mandamentos juntamente com a função social da 

propriedade, a defesa do meio ambiente. 

 De forma específica o artigo 225 estabelece que “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 A interpretação desses artigos constitucionais incorre na imposição do dever 

relativo ao exercício da atividade econômica e da coletividade de defender o meio 

ambiente, sob uma perspectiva solidária e sustentável da terceira geração de direitos 

humanos, por ser um bem essencial e de uso comum do povo que deve ser preservado 

não somente às gerações atuais, mas às próximas gerações.  

 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, entendem, conforme o artigo 

225 da Constituição Federal que:  
tal preservação de um patamar mínimo de qualidade ambiental deve ser 
atribuída, tanto na forma de deveres de proteção do Estado como na forma 
de deveres fundamentais dos atores privados, às gerações humanas 
presentes, de modo a preservar as bases naturais mínimas para o 
desenvolvimento – e mesmo a possibilidade – da vida das gerações 
futuras.285 
 

                                                             
284 NASPOLINI SANCHES, Samyra Haydêe Dal Farra; BENACCHIO, Marcelo. A Efetivação dos 
Direitos Humanos Sociais no Espaço Privado. In: Narciso Leandro Xavier Baez; Gerson Luiz Carlos 
Branco; Marcelo Porciuncula (Orgs.). A Problemática dos Direitos Humanos Fundamentais na 
América Latina e na Europa - desafios materiais e eficaciais. Joaçaba: UNOESC, 2012. p. 391. 
285 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado Socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Estado Socioambiental e 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 35. 
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 Em decorrência do dever imposto constitucionalmente ao Estado e aos 

particulares de preservação ambiental, cumpre a estes, o exercício da responsabilidade 

socioambiental oriunda da funcionalização dos direitos fundamentais sociais e 

ambientais, intimamente ligados pelo objetivo de proporcionar um bem estar com 

dignidade ao ser humano.  

 Nesse sentido, importa mencionar que esforços voltados às questões relativas 

ao desenvolvimento e meio ambiente se iniciam na Declaração de Estocolmo em 

1972. Entretanto, destaca-se o Relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987, 

resultado da Comissão Brundtland - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - que apresenta em suas conclusões a incompatibilidade do modelo 

econômico com a preservação ambiental e sugere a adoção de medidas de equilíbrio 

entre esses setores em âmbitos estatal e global.286 

 O relatório aponta para a necessidade de (1) compatibilizar crescimento 

econômico, produção e consumo às limitações dos recursos naturais; (2) considerar a 

pobreza como um problema ambiental a ser combatido e (3) o dever de preservar o 

meio ambiente também para as futuras gerações. 

 Com tais preocupações o relatório apresenta à sociedade global a ideia de 

desenvolvimento sustentável nas esferas econômica, social e ambiental. A partir desse 

movimento em busca de uma ruptura do modelo de crescimento pelo crescimento, 

outras conferências das Nações Unidas voltadas ao meio ambiente e desenvolvimento 

passam a ser realizadas. 

 Os movimentos globais de discussões sobre o tema difundiram o conceito de 

desenvolvimento sustentável entre os Estados, empresas e organizações da sociedade 

civil. Porém, a grande dificuldade de implantação do conceito de sustentabilidade se 

encontra na forma de compatibilizar os interesses econômicos com medidas de 

preservação do meio ambiente e dos valores inerentes a dignidade humana. 

 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer destacam que: 
O Estado Socioambiental aponta para a compatibilidade da atividade 
econômica com a ideia de desenvolvimento (e não apenas crescimento!) 
sustentável, de modo que a “mão invisível” do mercado seja substituída 
necessariamente pela “mão visível” do Direito (...).287 
 

                                                             
286 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. A ONU e o Meio Ambiente. 
287 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado Socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Estado Socioambiental e 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 21. 
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 No modelo de Estado Socioambiental, busca-se concretizar os direitos 

sociais e ambientais em conjunto com o crescimento econômico, tendo em vista que 

os direitos sociais se vinculam aos direitos ambientais no sentido de combater a 

pobreza e as más condições de sobrevivência, proporcionando ainda um meio 

ambiente saudável como mínimo exigido para um padrão de vida digno. 

 Contudo, aparentemente se tratam de interesses opostos, a proteção 

ambiental e o desenvolvimento econômico, em razão da própria degradação da 

natureza ser atraente economicamente. Todavia, com base na interpretação dos 

objetivos constitucionais e do Estado Socioambiental, o desenvolvimento deverá ser 

projetado de um modo que comporte além dos interesses econômicos, os sociais e 

ambientais, sob uma perspectiva de pleno desenvolvimento sustentável nas três 

esferas.  

 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, ainda defendem que: “o conceito 

de desenvolvimento transcende, substancialmente, a ideia limitada de crescimento 

econômico”.288 

 Nessa linha, Paulo Affonso Leme Machado, sustenta que “desenvolvimento 

sustentável é uma locução verbal em que se ligam dois conceitos. O conceito de 

sustentabilidade passa a qualificar ou caracterizar o desenvolvimento”.289 

 O autor expõe que “o desenvolvimento envolve uma busca de mudança, de 

alteração, de movimento”. Sendo que, a sustentabilidade ambiental se pauta em três 

elementos: “o tempo, a duração de efeitos e a consideração do estado do meio 

ambiente em relação ao presente e ao futuro”.290 

 Logo, o desenvolvimento está firmado em uma linha reta de evolução, 

sequência e melhora daquilo que já existe, entretanto, a sustentabilidade, antes de 

avançar, verifica as condições do presente e as possibilidades futuras de 

consequências e efeitos a curto e longo prazo. Dessa forma, a ligação entre esses dois 

conceitos pode ser interpretada como um freio, ou melhor, um limite qualitativo 

aplicável ao desenvolvimento. 

 Paulo Affonso Leme Machado entende, portanto, que desenvolvimento e 

sustentabilidade são contraditórios, mas que, deve prevalecer uma harmonização dos 

                                                             
288 Ibidem. mesma página. 
289 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012. p. 73. 
290 Ibidem. pp. 71-72.  
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interesses em jogo, de modo que se valorizem as questões ambientais e os fatores que 

contribuem para o equilíbrio ambiental acima dos interesses econômicos.291   

 Atualmente, tanto em âmbito estatal quanto global, as empresas e demais 

atores do cenário interno e internacional se encontram vinculados pela solidariedade e 

pela nova dimensão de desenvolvimento sustentável.  

 Pode-se afirmar que a ideia de sustentabilidade e de valores solidários gera 

para as empresas a responsabilidade ambiental. No que tange à função solidária, 

Vladmir Oliveira da Silveira e Suzana Maria Pimenta Catta Preta, afirmam que 

representa “um novo paradigma às empresas voltadas ao planejamento e à prática da 

sustentabilidade, seja por programas voltado ao meio ambiente sadio, seja por 

preocupação com a qualidade de vida da sociedade e das futuras gerações”.292 

 Conforme já exposto, no processo dinamogenesis, o direito se transforma ao 

incorporar novos valores decorrentes das mudanças da realidade social. Assim, a atual 

geração de direitos humanos atribui às empresas a responsabilidade solidária de 

proteger de forma mútua os direitos difusos e coletivos das presentes e futuras 

gerações.  

 Na amplitude dos direitos difusos e coletivos se incluem, entre outros, o 

direito ao meio ambiente preservado. Nessa linha cumpre às empresas estender sua 

atuação para além do campo econômico e social, abrangendo a proteção ambiental 

sob a ótica da solidariedade. 

Em termos de empresa e novas tecnologias, cumpre destacar a problemática 

dos riscos não conhecidos da nanotecnologia que podem ser potencialmente 

prejudiciais ao meio ambiente, consequentemente à sociedade como um todo.  

Cumpre enfatizar que, os interesses em torno da nanotecnologia são 

complexos e umas das justificativas para seu desenvolvimento é o crescimento 

econômico do país no ritmo do movimento global dos mercados (objetivo protegido 

constitucionalmente), no entanto, ainda que a justificativa tenha amparo 

constitucional, esta deve estar em equilíbrio com os direitos à vida, saúde e meio 

ambiente das gerações atuais e futuras. 

 Ressalta-se que a preservação ambiental é requisito fundamental para a vida, 

numa perspectiva de presente e futuro, por essa razão, o direito ao meio ambiente 
                                                             
291 Ibidem. p. 74. 
292 SILVEIRA, Vladmir Oliveira; CATTA PRETA, Suzana Maria Pimenta. A Função Solidário-
Ambiental da Empresa: Um Estudo sobre a Lei Estadual Paulista n. 13.576/09. Revista Forense. 
Vol. 411 – 2010 (setembro/outubro). Rio de Janeiro: Forense, 2010.  
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sadio e equilibrado foi incorporado ao rol de direitos humanos fundamentais de 

terceira geração. 

 Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, defendem que: 
a inclusão da proteção ambiental no rol dos direitos fundamentais do ser 
humano está alinhada ao ideal constitucional da solidariedade, como marco 
jurídico-constitucional dos direitos fundamentais de terceira dimensão e do 
Estado Socioambiental de Direito.293 
 
 

 Pode-se afirmar que em alguns pontos as responsabilidades social e 

ambiental se aproximam e chegam a ser confundidas. Todavia, a primeira busca 

proporcionar um bem estar voltado às condições de vida materiais, de forma que, a 

segunda envolve esforços direcionados à preservação dos bens naturais essenciais à 

sobrevivência das gerações humana.  

 Portanto, a empresa, por força dos princípios fundamentais constitucionais e 

dos princípios do direito internacional dos direitos humanos, assume a 

responsabilidade de compatibilizar desenvolvimento econômico e proteção 

socioambiental. 

 

3.5 Responsabilidade Ético-Tecnológica da Empresa 

 

 O estudo das responsabilidades econômica, social e ambiental permite 

entender com mais clareza as funções da empresa no âmbito da sociedade, que a 

princípio era apenas econômica, entretanto, a partir do seu fortalecimento e 

consequente enfraquecimento da figura estatal, abriu-se espaço para a função social, 

que por sua vez, requer da empresa uma efetiva atuação social.  

 Ainda, as transformações dos valores sociais levaram ao reconhecimento dos 

direitos transindividuais, ou seja, aqueles que ultrapassam a ideia do individualismo. 

Nessa linha, se deu a conscientização acerca da responsabilidade pela proteção 

ambiental para as gerações presente e futuras, introduzindo-se a função solidária da 

empresa. 

 Veja-se a sequência: 

                                                             
293 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado Socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Estado Socioambiental e 
Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 35. 
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 Contudo, no atual momento histórico pós-moderno, o desenvolvimento 

tecnológico se revestiu de poder ao interferir diretamente, com seus resultados em 

cadeia, nas questões econômicas, sociais e ambientais. 

 Portanto, o poder tecnológico se torna um forte instrumento de domínio nas 

mãos da empresa que é também poder na atualidade. 

 Nesse sentido, C.G. Weeramantry destaca: 
O desenvolvimento da tecnologia corre em paralelo com o crescimento dos 
impérios empresariais dela detentores. Porque a tecnologia sofisticada é 
cara e porque sua geração e seu controle demandam vultosos 
investimentos, as grandes corporações empresariais costumam ter sua 
propriedade. Essas corporações — cujo poder financeiro, em muitos casos, 
supera o de diversos países — dão à tecnologia uma potência adicional: a 
combinação das forças econômica e tecnológica. Juntas, estas representam 
uma falange de poder que está bem acima da capacidade de resistência do 
indivíduo.294 
 

 Conforme o autor, o avanço tecnológico concorre para o impetuoso 

crescimento empresarial, pois grandes corporações investem consideráveis quantias 

para gerar, controlar e possuir tecnologias de ponta e em contrapartida absorvem 

todos os benefícios por elas fornecidos. Assim, tais corporações reúnem para si poder 

econômico e poder tecnológico resultando em um poder irresistível para o indivíduo.  

 Todavia, os direitos humanos consagrados por meio dos valores liberdade, 

igualdade e solidariedade têm por objetivo a promoção e concretização da dignidade 

da pessoa humana tanto na esfera coletiva quanto individual. Consequentemente, a 

                                                             
294 WEERAMANTRY, C.G. Os Direitos Humanos e o Progresso Científico e Tecnológico. In: 
Symonides, Janusz. Direitos Humanos: Novas Dimensões e Desafios. Brasília: UNESCO Brasil, 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003, p. 307. 
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junção desses poderes não pode conflitar com direitos consagrados em âmbito interno 

e internacional. 

 Desta feita, se a empresa detém poder econômico e tecnológico, logo, deverá 

incorporar responsabilidades correspondentes, pois ao passo que aumenta seu poder 

aumenta também suas responsabilidades. 

 Por conseguinte, a responsabilidade pode ser entendida como um conceito 

que abrange um lado moral e outro jurídico.  
Em ambos, entretanto, encontra-se a ideia de que os seres humanos 
consideram-se uns aos outros como agentes morais, ou seja, seres capazes 
de aceitarem regras, cumprirem acordos e de agirem obedecendo a essas 
determinações. Em torno desses compromissos, constitui-se o tecido de 
direitos e obrigações regulatório da vida social humana, que tem na pessoa 
o seu epicentro.295 
 

 Consoante esse entendimento, a responsabilidade é atribuída aos seres 

humanos como agentes morais capazes de cumprirem normas sociais e legais. Ao 

redor do cumprimento dessas normas se formam os direitos e deveres que norteiam a 

vida em sociedade para fins de proteger os indivíduos e a coletividade. Tal conceito 

de responsabilidade pode ser aplicado às empresas, pois estas são sujeitos de direitos 

e deveres, assim sendo, devem agir conforme as regras sociais (morais) e legais.    

 Contudo, em termos de domínio tecnológico empresarial, vale ressaltar a 

questão dos riscos de danos às pessoas no âmbito interno e externo da empresa em 

decorrência de novas tecnologias, cujos efeitos em sua maioria ainda são 

desconhecidos, como o caso da nanotecnologia amplamente utilizada atualmente. 

 A empresa que utiliza a nanotecnologia não deve assumir os riscos, mas sim 

a responsabilidade por antecipá-los a fim de atuar de acordo com os direitos humanos 

fundamentais protegendo a dignidade humana. Contudo, esta responsabilidade de 

antecipação dos danos aparentemente ultrapassa a responsabilidade socioambiental, 

pois envolve interesses complexos de desenvolvimento técnico-científico. 

 No que se refere aos riscos gerados pelo uso da nanotecnologia, a grande 

preocupação além dos cuidados com a sociedade e meio ambiente é a utilização e o 

amplo desenvolvimento de uma tecnologia sem bases confiáveis de segurança, haja 

vista os alertas existentes em relação aos prováveis riscos. 

                                                             
295 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, Responsabilidade e Sociedade Tecnocientífica. In: Judith 
Martins-Costa; Letícia Ludwig Möller. (Orgs.). Bioética e Responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 
2009. p. 1. 
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 Hans Jonas, a respeito da complexidade dos resultados tecnológicos assevera 

que: 
Mas a sociedade, como um todo, é afetada sobretudo por aquilo que a 
técnica libera no mundo, e assim efetivamente pelo seu progresso, já que 
ele é um progresso de resultados. Ora, quanto à complexidade desses 
resultados – os frutos destinados ao consumo humano e à constituição da 
condição humana -, apenas podemos dizer que uns têm um efeito 
moralizador, outros são desmoralizantes, ou bem comportam os dois 
efeitos ao mesmo tempo, sem que se possa daí alcançar uma média final. 
Certa, apenas, é sua ambivalência.296  

 

 De acordo com o entendimento do autor, a sociedade é atingida pelos 

resultados da técnica, sendo que tais resultados criados para o consumo humano ou 

para a formação da condição humana produzem ora efeitos moralizantes ora 

desmoralizantes ou ambos ao mesmo tempo sem proporcionar uma média de 

resultados apenas uma constante incerteza sobre o futuro. Portanto, se os efeitos da 

técnica sobre a vida humana podem ser tanto moralizantes quanto desmoralizantes, 

tais resultados comportam uma dimensão ética. 

 Assim, tendo em vista que os resultados tecnológicos sobre a vida humana, a 

partir de um aspecto moral, podem ser socialmente aceitos ou não, cumpre considerar 

que “a tecnologia assume um significado ético por causa do lugar central que ela 

agora ocupa subjetivamente nos fins da vida humana”.297  

 Nesse prisma, Hans Jonas sustenta que: 
(...) a natureza nova do nosso agir exige uma nova ética de 
responsabilidade de longo alcance, proporcional à amplitude do nosso 
poder, ela então também exige, em nome daquela responsabilidade, uma 
nova espécie de humildade – uma humildade não como a do passado, em 
decorrência da pequenez, mas em decorrência da excessiva grandeza do 
nosso poder, pois há um excesso do nosso poder de fazer sobre o nosso 
poder de prever e sobre o nosso poder de conceder valor e julgar.298  

 

 Em outras palavras, diante do novo agir da sociedade tecnológica deve 

existir uma nova ética de responsabilidade, que deriva da ética geral, compatível com 

a extensão do exorbitante poder de fazer e realizar que vai muito além do poder de 

prever, valorar e julgar. 

 Tratando, pois, de uma nova ética aplicada às questões tecnológicas - a ética 

de responsabilidade – prossegue o autor: 

                                                             
296  JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma Ética para a Civilização 
Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 
PUC-Rio, 2006. p. 272.  
297 Ibidem. p. 43. 
298 Ibidem. p. 63. 
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Ela tem de existir porque os homens agem, e a ética existe para ordenar 
suas ações e regular seu poder de agir. Sua existência é tanto mais 
necessária, portanto, quanto maiores forem os poderes do agir que ela tem 
de regular. Assim como deve estar adaptado à sua magnitude, o princípio 
ordenador também deve adaptar-se ao tipo de ação que se deve regular. 
Por isso, capacidades de ação de um novo tipo exigem novas regras da 
ética, e talvez mesmo uma ética de novo tipo.299  

 

 Com base na reflexão do autor é possível entender que a ética existe para 

guiar as ações do homem, bem como, regular seu poder de agir. De forma que quanto 

maior for esse poder de agir mais essencial se torna a regulação ética. Entretanto, essa 

ética deve ser uma ética aplicada, ou seja, uma ética adaptada ao poder e ação que 

será regulado, pois ações novas exigem também novas regras ou ainda uma nova 

ética. 

 Importa estender essa reflexão para o agir sobre a manipulação 

nanotecnológica no ambiente da empresa, pois tal agir corresponde a uma nova 

maneira de ameaçar o bem estar humano no que se refere à saúde e segurança. 

Considera-se que, neste caso, unem-se dois poderes – empresa e tecnologia – que são 

inevitáveis, mas podem ser ordenados por uma ética específica – a ética de 

responsabilidade. 

 Nesse sentido, cumpre expor de modo sucinto alguns pontos relevantes para 

compreensão de ética e ética aplicada. 

 Paul Ricoeur explica que os termos moral e ética (um vem do latim e o outro 

do grego) e concernem ao campo comum dos costumes. O autor esclarece que o ponto 

fixo do conceito de moral pode ser dividido em duas funções: a de apontar o plano 

das normas, ou seja, princípios do permitido/proibido e o sentimento de obrigação 

subjetiva de um sujeito com relação às normas.300 

 Quanto à ética o autor divide seu conceito em dois: o de ética anterior e ética 

posterior. Em suma, “a ética anterior aponta para o enraizamento das normas na vida 

e no desejo; a ética posterior tem em vista inserir as normas em situações 

concretas”.301  

 A ética anterior se refere a uma ética fundamental que parte da linha 

“subjetiva da obrigação moral: do sentimento de estar obrigado” que configura a 

                                                             
299 Ibidem. pp. 65-66.  
300 RICOEUR, Paul. O Justo 2: Justiça e Verdade e Outros Estudos. Tradução de Ivone C. 
Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. p. 49. 
301 Ibidem. p. 50. 
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ligação entre as normas e a vida.302 Em outras palavras, é possível compreender a 

ética anterior como uma ética geral que abrange as regras morais que orientam a vida 

humana de forma global para um “viver bem”. 

 Dos princípios gerais da ética anterior decorre a ética posterior, ou melhor, 

éticas posteriores que são aplicadas nos espaços da “sabedoria prática”.303 Assim, por 

um lado existe uma ética anterior/teórica e por outro uma ética posterior/prática. 

 Paul Ricoeur sustenta que “o único meio de dar visibilidade e legibilidade ao 

fundo primordial da ética é projetá-lo no plano pós-moral das éticas aplicadas”.304 

Nessa linha prossegue argumentando que: 
fórmulas ainda gerais que distribuem o imperativo por uma pluralidade de 
esferas – persistência de si mesmo, solicitude para com o próximo, 
participação cidadã na soberania – só se tornam máximas concretas de 
ação quando retomadas, retrabalhadas, rearticuladas em éticas regionais e 
especiais, tais como ética médica, ética judiciária, ética dos negócios, ética 
do meio ambiente e assim por diante, numa enumeração aberta.305 

    

 Portanto, entende-se que a ética fundamental tem profunda realização no 

âmbito das éticas aplicadas, sob um plano pós-moral. Desta feita, os princípios gerais 

de ética são concretizados efetivamente quando são incorporados e, por vezes, 

adequados às éticas especiais, que podem ser amplamente elencadas. 

 Neste caso, vale destacar que a moralidade pode ser entendida como o plano 

de referência em que se definem tanto a ética fundamental anterior quanto as éticas 

aplicadas posteriores.306 

 No tocante à ética aplicada, cumpre ressaltar as condições para seu 

aparecimento, que resumidamente ocorre a partir dos anos de 1960, por conta das 

mudanças socais tanto na esfera da vida privada quanto pública e ainda pelo 

desenvolvimento das técnicas e das ciências que apresenta necessariamente dois 

lados, um ligado ao progresso e o outro aos perigos. Diante da emersão desse cenário, 

os debates da filosofia moral voltaram-se progressivamente para as questões de justiça 

e para a vida boa em uma sociedade pluralista, cujos referenciais éticos não são mais 

essencialmente comuns. Por conseguinte, parte dessas discussões se relaciona a 

                                                             
302 Ibidem. p. 52. 
303 Ibidem. p. 57. 
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306 Ibidem. p. 62. 



123 
 

situações específicas da vida cotidiana e baseia-se na observação de problemas 

práticos que conduz a uma abordagem ética, contudo, denominada “ética aplicada”.307 

 A importância da ética aplicada, ao tratar situações específicas recai sobre o 

contexto, à análise das consequências e à tomada de decisão. Cada área específica 

acaba por delimitar um objeto de investigação ética e busca definir os métodos 

próprios de análise. Nesse sentido, é possível citar a “bioética”, “ética profissional” e 

“ética do meio ambiente”, entre outras.308  

 Logo, cada área de aplicação ética, assim como as demais ciências, 

determina seu objeto de investigação e as metodologias próprias de análise. Em 

relação à nanotecnologia, pode-se afirmar que existem preocupações éticas 

específicas nessa área.  

 Bernadette Bensaude-Vincent salienta que, do mesmo modo que está firmada 

a ética aplicada à biomedicina e ao meio ambiente, também está para a 

nanotecnologia. Dessa forma, explica que “as éticas aplicadas são convocadas para, 

ao apoiar-se na ética teórica, determinar o que é correto ou não ser feito em 

determinados domínios”.309 

 No tocante à nanotecnologia a autora menciona o “Foresight Institute” dos 

discípulos de Drexler, que articulam um desenvolvimento responsável das 

nanotecnologias, todavia, aponta que o acompanhamento ético está integrado aos 

programas de pesquisa sob a ideia de “pesquisa responsável”.310 

 Partindo, pois da noção que existe uma ética aplicada à nanotecnologia no 

âmbito das pesquisas, é possível pensar que tal acompanhamento ético está inserido 

em movimentos ainda isolados pouco difundidos, entretanto, por outro lado, existem 

muitas recomendações de cautela voltadas à área. 

 Importante se faz conhecer o objeto da ética aplicada à pesquisa da 

nanotecnologia. Todavia, neste estudo não foi possível aprofundar essa questão, sendo 

assim, convém destacar que para atender às novas demandas sociais de tutela, no que 

se refere aos riscos hipotéticos que são mais ameaçadores que os conhecidos, é 

forçoso que o objeto da ética aplicada à nanotecnologia não se limite à tomada de 

                                                             
307 PARIZEAU. Marie-Helène. Ética Aplicada: As Relações entre a Filosofia Moral e a Ética Aplicada. 
Tradução de Paulo Neves. In: Monique Canto-Sperber (Org.). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 
2. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2013. p. 390. 
308 Ibidem. pp. 390-391 
309 BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. As Vertigens da Tecnociência: Moldar o Mundo Átomo 
por Átomo. Tradução de José Luiz Cazarotto. São Paulo: Ideias e Letras, 2013. p. 193. 
310 Ibidem. pp. 192-193.  
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decisões sobre o uso desta ou daquela partícula, à criação ou não de seres artificiais, 

mas que seja um dos objetos dessa ética, o fortalecimento de estudos voltados à 

toxicologia.   

 Conforme exposto anteriormente, muito se investe para expansão da 

nanotecnologia por ser uma inovação paradigmática, no entanto, poucos são os 

investimentos para as pesquisas toxicológicas, que podem viabilizar o controle dos 

riscos por meio de regulações específicas.  

 Destarte, a ética apresenta-se como essencial nesse ponto, pois tem potencial 

para guiar as ações no sentido de não causar e também evitar a ocorrência de danos ao 

próximo, seja este indivíduo ou coletividade.  

 Diante disso, cabe à empresa, como um ator social titular de direitos e 

deveres cumprir o seu papel perante a sociedade, incorporando mais uma 

responsabilidade pautada na ética tecnológica. Tal responsabilidade não se dá às 

cegas, mas sim com base nos direitos humanos fundamentais, nos princípios de 

direito, bem como, na realidade tecnológica atual. 

 Portanto, a ética que deve ser adotada pelas empresas que lidam com a 

nanotecnologia em pesquisas ou em processos produtivos é uma ética aplicada de 

responsabilidade. 

 Destaca-se que, a nova ética ou ética aplicada “posterior” se fundamenta a 

partir dos princípios da ética fundamental “anterior” e outros princípios fundamentais. 

Neste caso, os princípios são readequados à nova realidade a ser conduzida. Então, a 

ética aplicada de responsabilidade pode-se fundamentar em princípios como 

dignidade da pessoa humana, precaução, prevenção, informação e proporcionalidade, 

entre outros. 

  Logo, a aplicação da ética é compreendida no seguinte sentido: 
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 Hans Jonas, ao tratar a nova ética de responsabilidade como indispensável no 

cenário do desenvolvimento tecnocientífico, deixa bem claro que o homem tem 

responsabilidade com relação ao futuro e às futuras gerações. Assim, essa 

responsabilidade deve ser guiada pela prudência nas escolhas e pela antecipação dos 

riscos. 

 Desta feita, uma responsabilidade ético-tecnológica representa o cuidado 

com base na prudência. A prudência, por sua vez, fundamenta o dever de antecipação 

dos riscos por meio de investigações criteriosas, para que seja possível afastar os 

danos antes de sua efetiva ocorrência. 

 No cenário global de desenvolvimento tecnológico, o fim ético se dissolve 

diante dos fins econômicos. Contudo, o objetivo das inovações deve ultrapassar o 

resultado financeiro, proporcionando benefícios a vida humana. Destarte, seria 

possível concretizar a ideia da tecnologia a serviço do homem.   

 Por conseguinte, partindo da premissa que a moral é o objeto da ética311, 

importa afirmar que despertar-se para a ética é despertar-se à moral, a proceder de 

forma ética nas tomadas de decisões e de forma crítica diante dos potenciais riscos 

que se tornam evidentes com o progressivo desenvolvimento tecnológico.  

Sobre a conduta ética Fábio Konder Comparato afirma que: 

O fim visado pelo agente, como acentuamos, deve ser em si mesmo bom, 
de acordo com o critério supremo da dignidade humana; (...) Para que a 
decisão seja eticamente justificável, é preciso proceder de forma prudente, 
isto é, com a previsão, tão exata quanto possível, da extensão e da 
intensidade dos bons e maus efeitos a serem produzidos, os quais devem 
ser sopesados em função de uma determinada hierarquia de valores.312 

 

Desse modo, o uso de novas tecnologias deve ser voltado para um bom 

objetivo em obediência ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Sendo que os potenciais efeitos de cada inovação devem ser cuidadosamente 

rastreados, por meio de pesquisas, para fins de afastar possíveis danos à sociedade.  

De outra parte, cumpre citar ainda, algumas iniciativas que diante da 

incerteza visam avaliar os riscos e preveni-los, em setores que lidam com a 

nanotecnologia. 

                                                             
311 NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p. 
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Nesse sentido, com base no estudo da ABDI313 pode ser citado o Comitê 

Técnico ISO/TC 229, que entre seus grupos de trabalho, um se dedica à saúde, 

segurança e meio ambiente. Por intermédio desse Comitê, normas estão sendo 

elaboradas com caráter antecipatório e prospectivo das nanotecnologias, viabilizando 

a implantação de metodologias para avaliar os riscos dos nanomateriais. 

  Destaca-se também o código voluntário “Responsible NanoCode”, voltado às 

empresas e organizações, em uma iniciativa de responsabilidade socioambiental e 

ética das empresas perante a sociedade. O código tem como objetivo criar um 

consenso internacional sobre as boas práticas e formas responsáveis de lidar com as 

nanotecnologias enquanto não há outras normas complementares.  

  Entre seus princípios convém mencionar os seguintes: (iii) a empresa deverá 

identificar e minimizar as fontes de risco para os empregados que manipulam 

produtos utilizando as nanotecnologias, em todo o processo de produção ou de 

utilização industrial, a fim de assegurar padrões elevados de segurança e de saúde no 

trabalho; (iv) cada empresa deverá conduzir uma avaliação dos riscos e minimizar os 

potenciais riscos à saúde, segurança e meio ambiente; (v) cumpre à empresa 

responsabilizar-se e reagir a toda implicação e impacto, sociais ou éticos, do 

desenvolvimento ou da comercialização das nanotecnologias.314 

  Engelmann, Aldrovandi e Berger Filho citam a Avaliação Ambiental 

Abrangente (Comprehensive Environmental Assessment – CEA), da agência 

ambiental norte-americana (US Environmental Protection Agency, US – EPA), 

utilizada para identificar e priorizar pesquisas que apoiam futuros esforços de 

avaliação e/ou gestão de riscos nas tomadas de decisões. Segundo os autores, essa 

avaliação permite organizar as informações, incorporando e construindo métodos 

analíticos, incluindo avaliações sobre risco e caracterização dos riscos, entre outras.315 

  Mediante essa tendência de regulação da nanotecnologia por entidades 

especializadas ou interessadas na gestão do risco, tendo em vista, a falta de normas 

jurídicas estatais sobre o tema, os autores fazem a seguinte afirmação:  
Nos últimos anos, a regulação tem assumido um significado mais amplo, 
abarcando também instrumentos de metarregulação. Apesar de não existir 

                                                             
313  AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Panorama 
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314  Ibidem. pp. 144-145. 
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definição acordada de autorregulação e metarregulação, em termos gerais 
pode-se afirmar que a primeira trata-se de um processo de regulação 
voluntária, instituído independentemente da regulação estatal, criada por 
atores não governamentais, inclusive por seu(s) próprio(s) destinatário(s), 
como é o caso das empresas, enquanto a segunda resulta da interação entre 
a regulação estatal e a autorregulação.316 

 

  Com base nessa explicação, é possível entender que a autorregulação por 

parte das empresas é um importante meio para lidar com as incertezas da 

nanotecnologia. Dessa forma, trata-se de uma regulação produzida por seus próprios 

destinatários como uma tentativa de resposta às perguntas não respondidas sobre os 

potenciais riscos nanotecnológicos. 

  Pode-se afirmar que, em geral, a nanotecnologia é entendida como uma 

inovação que proporcionará ainda muitos benefícios para a vida humana e também 

lucros para as empresas. Entretanto, considerando os alertas de riscos e a 

responsabilidade atribuída às empresas pelo seu poder hegemônico, estas devem se 

autorregularem com o objetivo de averiguar e administrar tais hipóteses. 

  André-Jean Arnaud, diante do complexo cenário de regulação e controle 

dentro do sistema globalizado, sustenta que devemos reaprender tudo, ou seja, 

aprender a administrar o pluralismo, a complexidade, a passagem do modernismo 

para o pós-modernismo.317 

  A problemática da nanotecnologia envolve diversos interesses de ordem 

econômica, social, científica, ambiental, ética, entre outros. Desse modo, talvez, uma 

regulação que possibilite equilíbrio entre os interesses não deva ser pautada 

exclusivamente nos moldes tradicionais da simplicidade e do positivismo jurídico, 

pois, entende-se que o positivismo busca determinar o contexto dos fatos a partir 

daquilo que está previamente determinado e, neste momento, é necessário que o 

direito se adeque aos novos fatos. 

  Cumpre enfatizar que o pós-modernismo introduz a ideia de descentramento 

do sujeito em razão da mobilidade e complexidade dos acontecimentos. Assim, a 

autorregulação no âmbito das empresas no lugar da regulação direta por parte do 

Estado, pode, de certo modo, com eficiência atender as carências de proteção social 

nas hipóteses de risco, pois a atuação estatal além de ser pouco ágil para acompanhar 

                                                             
316 Ibidem. p.120. 
317 ARNAUD, André-Jean. O Direito entre Modernidade e Globalização: Lições de Filosofia do 
Direito e do Estado. Tradução de Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 71. 
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a velocidade das transformações da realidade, ainda é tradicionalmente pouco 

inovadora.   

  Stefano Rodotà, nessa linha de pensamento sobre regulação jurídica estatal e 

regulação não estatal, sustenta que: 
 É o mesmo tipo de lógica que acompanha a “desregulação”, que não 

significa necessariamente uma menor quantidade de regras jurídicas, 
porém mais precisamente menos regras de proveniência pública, 
permanecendo livres os particulares de determinarem o âmbito e as 
modalidades de uma regulação ainda jurídica, que portanto pode se tornar 
também mais difusa e analítica.318 

 
  Em outras palavras, admite-se que determinadas regras não precisam 

necessariamente ser jurídicas. Desse modo, assuntos específicos de interesse comum, 

podem ser regulados também por particulares (empresas) que conseguem ser mais 

dinâmicos para enfrentar questões como a antecipação e gestão dos riscos.   

  Stefano Rodotà salienta que “não estamos diante de um retrair-se do direito, 

mas de uma substituição da fonte pública com uma privada que, todavia, pode ser 

assistida por uma intervenção pública no caso de violação das regras (...)”.319 

  A ideia de regulação do uso da nanotecnologia pelas próprias empresas se 

justifica pela responsabilidade destas diante da sociedade, de forma que, todos os 

esforços e criatividade para desenvolver novos produtos e lucrar também devem ser 

dirigidos à proteção humana em face dos riscos tecnológicos. 

  Não se trata, portanto, de uma retração do direito, mas de um esforço a mais 

na esfera particular, baseado nos princípios de direitos humanos fundamentais, para 

garantir a segurança da sociedade diante de danos que podem ser irreparáveis. 

  O objetivo da autorregulação, desse modo, é alicerçar as diretrizes do 

desenvolvimento tecnológico, que até então, se deu de forma não projetada, em 

valores que não podem ser contestados. 

  Nessa linha, Wilson Engelmann, afirma a necessidade de haver planejamento 

para o futuro com base na experiência e nas problemáticas da atualidade, ao aduzir: 

 

                                                             
318 RODOTÀ, Stefano. La vita e le regole: Tra diritto e non diritto. Milano: Giangiacomo Feltrinelli 
Editore, 2012. p. 21, tradução nossa. (È lo stesso tipo di logica che accompagna la “deregolazione”, che 
non significa necessariamente una minore quantità de regole giuridiche, ma più precisamente meno 
regole di provenienza pubblica, rimanendo liberi i privati di determinare l’ambito e le modalità di una 
regolazione pur sempre giuridica, che quindi può divenire anche più diffusa e analitica.).   
319 Ibidem. mesma página, tradução nossa. (non siamo di fronte a un ritrarsi del diritto, ma alla 
sostituzione della fonte pubblica con una privata che, tuttavia, può essere assistita da un intervento 
pubblico nel caso di violazione delle regole). 
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A vida do ser humano deve estar norteada por um projeto, alicerçado nas 
vivências pessoais passadas e presente, mas lançando as vistas para o 
futuro. Vale dizer, é irracional que o ser humano apenas pense no imediato, 
esquecendo-se de amarrar cada momento, como um contínuo caminhar de 
cada um no contexto social.320 
 

  Em termos de preocupação com o bem estar humano diante dos riscos da 

tecnologia nano, importa que as decisões sejam tomadas com senso de 

responsabilidade e vistas à sustentabilidade, deixando de lado o individualismo e 

imediatismo predominantes na pós-modernidade. 

  Ainda o autor, em atenção a esse novo quadro social de riscos invisíveis, 

alerta: 

É preciso antecipar – critério do princípio da precaução – o cuidado com o 
fomento da inovação acompanhada de risco muitos do quais ainda 
desconhecidos. (...) a melhor atitude não é aguardar nem a ocorrência de 
um desastre e, muito menos, o surgimento de uma lei a partir da iniciativa 
do Poder Legislativo. O momento exige outras condutas que possam 
minorar no presente-futuro a caracterização da responsabilidade civil, 
penal e ambiental. Este deve ser um dos objetivos das empresas inovadoras 
de nanotecnologia: elaborar planos de vida que sejam coerentes com a 
manutenção saudável do ser humano e com a preservação ambiental. 321 

 

  Assim, iniciativas antecipatórias frente às incertezas devem ser tomadas 

antes da ocorrência de fatos danosos. Para tanto, podem ser consideradas ações como 

a autorregulação, fomento às pesquisas toxicológicas e gestão dos riscos por parte das 

empresas, a participação do Estado como ente fiscalizador do cumprimento dos 

preceitos fundamentais e regulador dos requisitos de responsabilidade como dever, 

bem como, da própria sociedade por meio do diálogo e crítica nos espaços públicos e 

privados.  

  Dessa maneira, a partir da ideia que as responsabilidades econômica, social e 

ambiental da empresa pertencem consecutivamente as conquistas de primeira, 

segunda e terceira gerações de direitos humanos, é possível considerar que a 

responsabilidade ético-tecnológica pertence a uma quarta geração de direitos humanos 

em construção, a qual busca promover a segurança humana na atual era tecnológica. 

  Logo, é possível verificar um processo dinamogenesis pós-moderno em 

andamento para afirmação de direitos que envolvem além do público e privado, 
                                                             
320 ENGELMANN, Wilson. A (Re)Leitura do Direito Natural a partir de John Finnis como Pressuposto 
Ético para Alicerçar “Programas de Cumprimento” sobre os Riscos das Nanotecnologias. In: Aires José 
Rover; Adalberto Simão Filho; Rosalice Fidalgo Pinheiro. (Coords.). Direito e Novas Tecnologias. 
XXII Congresso Nacional do CONPEDI. São Paulo: FUNJAB, 2013. 
321 Ibidem. 
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presente e futuro, também a produção de riscos oriundos de um desenvolvimento 

tecnológico global com poder de manipular tanto o natural quanto o artificial. 

  Portanto, pode-se considerar a soma dos valores de proteção humana da 

seguinte forma: 

 

Processo Dinamogenesis 

Historicidade 

Valores Humanos 

Essenciais 

Responsabilidades da 

Empresa 

1ª Geração de Direitos Liberdade Econômica 

 

2º Geração de Direitos Igualdade Social 

 

3º Geração de Direitos 

 

Solidariedade Ambiental 

4º Geração de Direitos 

 

Segurança Ético-Tecnológica 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao longo da história, os direitos humanos se transformam acompanhando a 

mutabilidade social, desta feita, apresenta-se como indispensável o caráter utópico 

dos direitos humanos, que se projeta no sentido de um contínuo avanço na proteção da 

dignidade da pessoa humana, para além das barreiras, diferenças e poderes 

estabelecidos. 

 Sem embargo, diante das conquistas e esforços compreendidos, também, na 

complementariedade dos sistemas universais, regionais e estatais voltados para a 

preservação dos direitos humanos, convém afirmar que, atualmente, o valor da 

dignidade da pessoa humana é compartilhado por diferentes atores sociais do cenário 

global. De sorte que, por mais que existam diferenças entre Estados ou regiões, o ser 

humano em si, compartilha de uma natureza entendida como indivisível.  

 Ainda, a partir desse valor/base, em tese, compartilhado pela humanidade e 

do caráter histórico dos direitos humanos, novos valores, de tempo em tempo, são 

reconhecidos como importantes, dando lugar a novas construções jurídicas que 

ampliam a proteção humana e limitam o poder. 

 Esse fenômeno de ampliação dos direitos humanos se dá por intermédio da 

dinamogenesis do direito que expressa o nascimento e desenvolvimento dinâmico dos 

direitos ao longo da história. 

 Cabe enfatizar que o caráter histórico levou à consolidação das três gerações 

clássicas de direitos humanos que protegem os valores de liberdade, igualdade e 

solidariedade.   

 Entretanto, em razão do acelerado desenvolvimento tecnológico na pós-

modernidade, é possível pensar na ampliação dos valores que alicerçam os direitos até 

a terceira geração. A pós-modernidade inaugura um momento de individualismo ao 

extremo, prejudicial ao ânimo de cooperação, tal característica quando somada ao 

poder da tecnologia, resulta em uma combinação perigosa à segurança humana.  

Há alguns anos, a manipulação de átomos e moléculas (nanotecnologia) 

estava aquém das possibilidades de realização, existindo apenas no campo teórico. 

Doravante, com a evolução da técnica resultando na tecnologia, isso e outras 

engenhosidades do mundo da criação científica-tecnológica se tornaram possíveis, 

assim como, realidade. 
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No universo do desenvolvimento tecnológico em que partículas atômicas e 

moleculares já podem ser manipuladas, consequentemente, estabelecer um limite de 

segurança para a ação humana será uma tarefa complexa. Lembrando que trata-se de 

uma lógica reflexiva, pois ao mesmo tempo que o homem manipula a tecnologia 

(enquanto meio) ele pode ser manipulado por ela (enquanto fim), sendo que todos os 

efeitos bons ou ruins refletem sobre o própria natureza humana.  

 O ciclo que envolve o lançamento rápido e sucessivo de novas tecnologias 

coloca a sociedade em situação de vulnerabilidade, pois com a velocidade líquida do 

surgimento de novas descobertas, não há tempo hábil para antever e repelir os riscos. 

Por conseguinte, isso gera insegurança com relação às possíveis consequências, a 

curto e longo prazo.  

 Portanto, surgem novas ameaças a direitos fundamentais como saúde e 

segurança, que impõem a necessidade de se repensar os meios de proteção humana, 

pois a tecnologia chegou a um ponto de desenvolvimento que pode ser tanto meio 

como fim e, dessa forma, pode presidir sua própria criação de modo independente.  

 Conforme exposto no decorrer deste trabalho, a nanotecnologia tem 

potencial para proporcionar muitas realizações em benefício do homem. No entanto, 

por outro lado, existem muitas dúvidas ainda sobre seus potenciais riscos. Por meio de 

estudos, cientistas já chegaram a algumas conclusões sobre os riscos existentes que 

podem afetar a saúde e a segurança.  

 Diante disso, para proteção desses direitos fundamentais é preciso uma 

política de gestão dos riscos nos ambientes que lidam com a nanotecnologia. 

Contudo, a incerteza inerente ao conjunto de riscos certos e incertos também cria 

obstáculos à própria gestão dos riscos.  

 Neste caso, cabe invocar os princípios da prevenção e precaução. O primeiro 

é aplicado aos riscos conhecidos e o segundo aos riscos hipotéticos. Convém destacar 

o princípio da precaução para as questões de segurança que envolvem a 

nanotecnologia, tendo em vista que pouco se conhece sobre os riscos nessa área. O 

princípio da precaução é aquele que autoriza a tomada de medidas no caso de 

incerteza e ainda implica responsabilidade. 

 Todavia, esse princípio não é invocado com o objetivo de paralisar o 

progresso tecnológico, mas sim de impulsionar ações e esforços voltados à 

investigação e administração dos riscos, para então se alcançar um desenvolvimento 

sustentável e não apenas economicamente viável. 



133 
 

 O equilíbrio entre os interesses de proteção a vida/bem estar e 

desenvolvimento tecnológico necessário para a expansão econômica e social, baseia-

se no princípio da proporcionalidade jurídica, que busca estabelecer uma harmonia 

entre os interesses em conflito. 

 Desta feita, no âmbito da empresa que lida com a nanotecnologia é essencial 

uma atuação responsável com vistas a esses princípios consagrados no Direito. 

Importa uma atuação responsável nesta era tecnológica, pois os potenciais efeitos 

nocivos podem atingir tanto as pessoas dentro da empresa quanto fora, 

respectivamente, os trabalhadores que se expõem a manipulação de nanomateriais, 

consumidores de produtos que envolvem tais materiais e a coletividade em geral, no 

caso de contaminação do meio ambiente.  

 Nesse sentido, vale lembrar que as empresas possuem responsabilidade 

perante a ordem interna e internacional de respeitar os direitos humanos em toda sua 

extensão, sendo que além da responsabilidade econômica a empresa também têm as 

responsabilidades social e ambiental que decorrem da segunda e terceira gerações 

firmadas de direitos humanos – a chamada responsabilidade socioambiental. 

 Contudo, diante da complexidade que envolve a cadeia tecnológica com 

resultados em escala e de alcances indeterminados, cabe pensar que a chamada 

responsabilidade socioambiental da empresa não é suficiente para ordenar essa 

conjuntura. Portanto, é possível afirmar que, pela funcionalização do direito, a 

empresa deve incorporar uma nova responsabilidade diante do imprevisível – uma 

responsabilidade ético-tecnológica de antecipação dos riscos. 

 Partindo do pressuposto que os resultados da técnica e da tecnologia podem 

ser de cunho ético, cumpre afirmar que tal responsabilidade pode ser alicerçada na 

ética, não necessariamente na ética geral, mas sim em uma ética aplicada, 

perfeitamente cabível aos casos concretos. 

 Destaca-se que a ética aplicada retoma os princípios da ética geral 

adequando-os à nova realidade a ser guiada. No caso da nanotecnologia sob o 

domínio da empresa, convém admitir a ética de responsabilidade sustentada por Hans 

Jonas que, tal como uma ética aplicada, pode incorporar os princípios da dignidade da 

pessoa humana - basilar dos direitos humanos, prevenção, precaução, 

proporcionalidade, informação, beneficência, entre outros para conduzir a atuação da 

empresa no sentido do bem, a fim de antecipar os danos. 
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 Logo, se o poder da empresa aumenta somado ao poder da tecnologia, 

consequentemente suas responsabilidades aumentam perante a sociedade. Assim, por 

meio da responsabilidade ético-tecnológica, a empresa como sujeito de direitos e 

deveres na ordem interna e internacional terá responsabilidade frente aos riscos, 

mesmo que estes sejam hipotéticos. Em outras palavras, a empresa incorrerá na 

responsabilidade de prevenir à frente da responsabilidade de reparar os danos. 

  Neste contexto, por sua vez, a sociedade deve participar recorrendo à crítica 

e ao diálogo, nos espaços públicos e privados, das tomadas de decisões que tenham 

por objetivo afastar os riscos, forçando, de certo modo, uma atuação empresarial 

ética, transparente e compromissada com o princípio da dignidade da pessoa humana.   

   Para concluir, tendo por base a historicidade dos direitos humanos, cabe 

afirmar que se as responsabilidades econômica, social e ambiental pertencem 

respectivamente às conquistas de primeira, segunda e terceira gerações de direitos 

humanos, a responsabilidade ético-tecnológica baseada no ideal de segurança, 

pertence a uma quarta geração de direitos humanos, oriunda desta era tecnológica 

pós-moderna.  
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