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INTRODUÇÃO:
O direito ambiental é uma questão de preocupação recente, e mais recente ainda é a responsabilidade 
com o futuro dos ausentes. Dentre os ausentes, as futuras gerações, pois abordar vidas humanas que 
ainda não tem poder de defesa, mexe com várias questões em nossa sociedade, inclusive com a ética. 
“O dever com o futuro afasta-se da noção de reciprocidade, na qual o nosso dever de preservação do 
direito do próximo gera nesse o dever se preservar (ou não atingir) o nosso direito.”¹

OBJETIVO:
Com base nessa questão e dentro da deliberação ambiental, serão apontadas decisões do STJ para a 
problematização das gerações futuras. Problemas como: até que ponto em que certas interferências 
podem afetar essas vidas; como equilibrar o que é uma modificação positiva ou negativa. 

METODOLOGIA:
Em primeiro instante pesquisa bibliográfica voltada principalmente no livro “O futuro da natureza 

Humana” de Jürgen Habermas, acompanhado de literaturas de apoio que tratem do assunto. Em 

segundo, por meio de análise do conteúdo, faremos um comparativo com decisões do STJ, com o 
objetivo de trazer a problema para fora do âmbito teórico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Habermas vai contra a modificação e interferência dessas 
futuras vidas humanas, para isso ele recorre para ética de 
Kant, do poder em ser si mesmo. Como as decisões do STJ 
levam isso em consideração? E até onde temos o direito de 
fazer esse tipo de interferência?

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Sendo essa uma preocupação recente, com poucas decisões 
pelo STJ, como conseguiremos que estas decisões levem em 
consideração o princípio da autoidentidade do ser? Como 
encontrar um parâmetro com um assunto tão delicado, e 

com poucas decisões pelo STJ? Essa pesquisa vem dar um suporte teórico e ligar a prática para essa 
questão.
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