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RESUMO
O presente trabalho, realizado mediante investigação jurídico exploratória, tem como objetivo
apontar a responsabilidade civil do Estado brasileiro frente às metas instituídas pelo Protocolo
de Kyoto e demonstrar a evolução da diplomacia no mundo, e suas mazelas na implementação
de metas necessárias para a sobrevivência da raça humana diante das mudanças climáticas. Nos
dias de hoje, tem-se difundido a ideia de povo e planeta resilientes, ou seja, há uma capacidade
finita da natureza em absorver a degradação ambiental realizada pela atividade antrópica, sendo
necessária uma conscientização de todos para que, por meio de uma mudança de
comportamento, possa perpetuar-se a espécie humana no planeta. Apenas com essa alteração no
modo de se portar do ser humano, especialmente com uma demanda e consumo sustentáveis,
poder-se-á prolongar a vida tal qual existe nos dias de hoje. Com a atividade antrópica
desordenada, inúmeras alterações ocorreram no planeta; dentre elas as mudanças climáticas
quando surge a necessidade de redução efetiva das fontes poluidoras e a desburocratizar os
mecanismos de implementação de diplomas estrangeiros e institucionalização de metas
progressivas de proteção rumo a um planeta mais sustentável e salubre. Por derradeiro,
concluiu-se que apesar de ter implementado algumas políticas públicas, o Brasil foi
considerado o quarto maior poluidor do mundo, mediante análise de pesquisa realizada pela
Universidade de Concórdia (Canadá).
Palavras Chave: Mudanças Climáticas, Protocolo de Kyoto, Metas, Internalização dos
tratados de natureza ambiental.

ABSTRACT
This paper, made by exploratory work, aims to point out the behavior of the Brazilian State
forward targets imposed by the Kyoto Protocol and demonstrate the evolution of diplomacy in
the world and its ills deployment targets necessary for the survival of the human race in the
face of climate change. Nowadays has spread the idea of resilient people and planet, there’s a
finite capacity of nature to absorb environmental degradation performed by human activity, and
need for an awareness of all that through a change in behavior, we perpetuate the human
species on the planet. Only with this change in the way of behaving of human beings,
especially with sustainable consumption and sustainable demand if you can extend life as it
exists today. With the numerous changes occurred disordered human activity on the planet,
among them climate change when the need for effective reduction of pollutant sources and
reduce bureaucracy arises implementation mechanisms of foreign diplomas and progressive
institutionalization of protection goals towards a more sustainable planet and wholesome. For
the last, it was concluded that despite having implemented some policies, Brazil has the fourth
largest polluter in the world, through analysis of research conducted by Concordia University
(Canada).
Keywords: Climate Change, The Kyoto Protocol, Goals, Internalization of environmental
treaties nature.
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INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, tem-se difundido a ideia de povo e planeta resilientes, ou seja, há
uma capacidade finita da natureza em absorver a degradação ambiental realizada pela
atividade antrópica, visando a uma conscientização de todos para que, por meio de mudança
de comportamento, possa perpetuar-se a espécie humana no planeta, interagindo com outros
seres componentes da própria natureza. Apenas com essa alteração no modo de se portar do
ser humano, especialmente com uma demanda sustentável e consumo sustentável, poder-se-á
prolongar a vida tal qual existe nos dias de hoje.
A preocupação intergeracional também passa por uma releitura desde o fim da
dicotomia homem/natureza e a percepção de que a natureza não é eterna. Assim, a atividade
dessa geração pode prejudicar a existência das próximas, pelo que o direito começa a
defender as gerações vindouras, direito de uma pessoa que sequer existe, entretanto precisa
que seja incutida hodiernamente a ideia de sustentabilidade na sociedade a fim de poder
haver, para as gerações vindouras, os mesmos recursos que existem para as gerações
presentes.
Há de se ressaltar que a Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano, de 1972,
editou vários princípios, apesar de ser considerada uma soft law, deve ser introduzida nos
países como se tratado fosse (hard law), gerando consequências nos campos legislativo,
executivo e judiciário, visto que seu objeto é o atual anseio de uma sociedade socioambiental
responsável e efetiva.
O viés constitucional far-se-á presente em virtude da temática estar agregada ao
processo legislativo. Assim, observar-se-ão os regimes de governo existentes no Brasil bem
como as constituições brasileiras, desde a de 1981, a qual foi outorgada pelo império
governamental da época, até a presente Constituição da República, de 1988, que terá o fito de
melhor compreender a evolução da regulamentação sobre a proteção ao meio ambiente.
Com a atividade antrópica desordenada, inúmeras alterações ocorreram no planeta,
dentre elas as mudanças climáticas. Diante de tamanha necessidade foi realizado em 1988 o
Protocolo de Kyoto, o qual busca atingir metas que reduzam o nível de emissão de gases do
efeito estufa (GEE) para o nível de 5% em relação aos níveis de emissões do ano de 1990, no
período entre os anos de 2008 e 2012.
Sua vigência se deu a partir de 16 de fevereiro de 2005, ocasião em que o Brasil
aprovou o Decreto Legislativo de nº 144, promulgado, posteriormente, pelo Governo Federal
através do Decreto nº 5.445, no dia 12 de meio de 2005. A força cogente do referido
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instrumento pode ser ressaltada como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento
sustentável do planeta.
Tendo em vista o caráter teórico deste trabalho, foi realizada uma investigação
jurídico-exploratória, de forma a apresentar melhor o problema, explicitando-o. Além disso,
buscou-se a análise de situações concretas que apresentem as realidades vivenciadas entre
Estados.
A proposta do presente trabalho é consolidar informações técnico-jurídicas das
mudanças climáticas, expoentes e defensoras, e provocar uma reflexão acerca do estado de
colapso em que a Terra poderá ingressar caso não sejam tomadas decisões drásticas e, por
fim, relacionar a responsabilidade do Estado brasileiro no exercício de seus deveres e
cumprimento de suas obrigações perante a comunidade internacional no tocante às
convenções, aos tratados e aos protocolos relativos ao meio ambiente e à sustentabilidade.
Diante disso, destaca-se o seguinte problema: qual a responsabilidade do Estado
brasileiro nas mudanças climáticas globais, analisando-se como ponto de partida as metas
do Protocolo de Kyoto?
A responsabilidade apontada faz menção ao grau de internalização das metas e ao
efetivo cumprimento, considerando-se as normas internacionais, apesar de alto teor de
abstração, não é diretamente coercitiva, ou seja, a intensidade com que o Estado brasileiro
está empreendendo esforços para contribuir com a redução de gases de efeito estufa.
Contudo, a falta de institucionalização de um poder supranacional, ou até mesmo
supraglobal, faz com que Estados sejam atores de grandes catástrofes ambientais por falta de
prevenção e de outros desastres naturais que não são reprimidos com a intensidade devida.
O objetivo geral da presente pesquisa é analisar os principais pontos positivos e
negativos da relação diplomática moderna de cunho ambiental, abarcada na cooperação
internacional nas relações amistosas e harmoniosas entre os povos, principalmente em
referência aos instrumentos de coerção e retaliação, assim como a responsabilidade civil pelos
danos ambientais, visando à solução eficaz e pacífica de controvérsias, garantindo o princípio
da solidariedade intergeracional.
Com objetivos específicos, procura-se apresentar os conteúdos sobre responsabilidade
civil do Estado e a forma como a legislação nacional aborda a temática; analisar casos de
litígios internacionais que versaram sobre danos ambientais e as consequências jurídicas
propostas como solucionadoras dos problemas; demonstrar a evolução da diplomacia no
mundo, com foco para a idade moderna, tendo como um dos marcos a Paz de Westfália ou
Congressos de Westfália (1648); constatar os eventuais impactos causados pela “impunidade”
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dos Estados pela inobservância das normas fixadas por acordos internacionais, seja hard law
ou soft law, com base nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé; demonstrar a
relevância do tema na esfera jurídica e seus efeitos concretos na saúde global dos indivíduos,
no valor de sustentabilidade de José Eli da Veiga.
No tocante à pertinência do tema com a linha de pesquisa escolhida – Direito,
planejamento e desenvolvimento sustentável – percebe-se que há uma forte relação entre
ambos, visto que o problema proposto pode ser atenuado ou mesmo resolvido por meio de um
maior planejamento de metas e internalização de políticas públicas. A redução de impactos
ambientais e o cumprimento de metas estão indissociáveis às problemáticas das mudanças do
clima, assim como atuar de maneira ostensiva a fim de prevenir futuros prejuízos para
concretizar a premissa constitucional de promover o meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
A literatura disponível a respeito da implementação de políticas públicas e
internalização de diplomas alienígenas é escassa especialmente quanto aos aspectos jurídicos
das mudanças climáticas. A presente dissertação não possui escopo de esvaziar a temática
com alto teor interdisciplinar (química, relações internacionais, direito, meio ambiente),
acentuando os principais pontos das mudanças climáticas, consequências e responsabilização
do Brasil (políticas) de cumprimento das metas do Protocolo de Kyoto, perpassando por
pontos que merecem ser aprofundados como os mecanismos de coerção internacional e a
necessidade de órgão controlador em nível mundial, objetos a serem abordados em outras
pesquisas.
Por seu turno, em relação ao marco teórico, utilizar-se-á do pensamento de
sustentabilidade de José Eli da Veiga, assim como o referencial internacionalista de
Hildebrando Acciolly. Sendo assim, delineia-se o trabalho em quatro grandes temáticas,
entrelaçadas e dispostas da seguinte maneira.
O primeiro capítulo apresentará um breve intróito da evolução das relações
diplomáticas no Brasil e no mundo, fazendo uma análise desde a interação entre os povos e
surgimento da moeda de modo a abordar, por conseguinte, os Tratados de Westfália (1648),
as Convenções de Viena (1815, 1969 e 1975), o ingresso do Brasil no cenário mundial,
culminando na “preocupação ambiental” neste momento histórico.
Por sua vez, o capítulo 2 aborda a mudança de paradigma do meio ambiente, de
utilitarista para protecionista, navegando pelo Clube de Roma; Convenção de Estocolmo, de
1972; Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; a inovadora Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988; a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
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(1992); o Protocolo de Kyoto, (1997); Declaração de Copenhagen, (2002); Rio + 20, (2012).
Abordando, por fim, a incorporação dos tratados internacionais de natureza ambiental na
legislação brasileira, sua recepção e eficácia.
Por seu turno, o terceiro capítulo ingressa na seara da responsabilidade civil,
apresentando as modalidades, os modos de solução de controvérsias e efetivação dos tratados
internacionais sobre o meio ambiente e a interação entre os povos.
O derradeiro capítulo aborda o Protocolo de Kyoto propriamente dito, a inserção do
país, os princípios norteadores do direito internacional público, bem como apresenta as visões
das mudanças climáticas: Teoria de Gaia e defensores, visão sociológica de Anthony Giddens
e atividade antrópica. Alguns pontos técnicos de constituição da atmosfera também serão
abordados, como o viés essencial da análise das mudanças climáticas. E, por fim, o Brasil
como parte da sociedade internacional no cumprimento de suas metas provenientes de Kyoto.
A dissertação pretende retomar alguns pressupostos e proporciona uma reflexão crítica
a respeito da necessidade de se garantir um equilíbrio nas atividades antrópicas para
proporcionar uma redução efetiva e desburocratizada no desenfreado rumo do planeta Terra.
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1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS NO BRASIL
Cabe salientar que o entendimento da responsabilidade civil do Estado brasileiro, no
tocante às mudanças climáticas e às questões atinentes ao meio ambiente, está umbilicalmente
ligado à sua atuação diplomática no cenário mundial, assentada no princípio de cooperação
tanto bilateral como multilateral em diversos setores. Para a compreensão acerca dessas
relações diplomáticas, torna-se imperioso ressaltar que é necessário trilhar um caminho
histórico, a partir do descobrimento e, por fim, posicionando a história atual à luz do
fenômeno da globalização e de uma sociedade em contínuas mudanças.
1.1 A interação entre os povos
Fausto (1994, P. 48-50) descreve com precisão os traços histórico-evolutivos, ao
relatar que o homem surgiu na Terra há cerca de três milhões de anos, mas apenas formou
sociedades complexas há cerca de cinco ou seis mil anos. Por volta de 4000 a.C, descobriu a
agricultura, sedentarizou-se e criou as primeiras civilizações.
As primeiras civilizações ficaram conhecidas como hidráulicas, porque se
desenvolveram em torno de grandes rios, sendo as principais a da Mesopotâmia e a do Egito.
A primeira, em todas as suas fases, demonstrou uma continuidade social e econômica; o
Egito, por sua vez, possuía uma vida econômica baseada na agricultura, desenvolvida nos
redores do Nilo.
Ao se desenvolverem, essas civilizações foram transformando-se até surgirem as
Cidades-Estado, que se destacaram, na Idade Antiga, pelas clássicas cidades, criadas pelos
gregos e pelos romanos, as quais parecem ter sido criadas para estruturar as populações
pertencentes à região.
Os avanços expansionistas e a integração de vastos territórios ao Império
desencadearam um notável crescimento comercial, o qual se intensificou entre as províncias
romanas, aumentando o fluxo dos centros urbanos. Deve-se ressaltar que a economia se
baseava em trocas comerciais e na importação e exportação de produtos, sendo essas trocas
um fator muito importante na interação entre os povos.
As primeiras moedas, com características semelhantes às atuais, surgiram no século
VII a.C. (FAUSTO, 1994, p. 73), sendo pequenas peças de metal com o cunho oficial.
Contudo, com a queda do Império Romano, a Idade Antiga chegava ao seu término e o
desenvolvimento monetário passaria por um processo de congelamento, porque nesse
momento teve início a Idade Média, marcada pela extinção das moedas e das cidades.
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A Idade Média, ou "Idade das Trevas", iniciou-se no século V, com as invasões
bárbaras, que levaram à queda do Império Romano. Esse período se caracterizara pela
ruralização, enfraquecimento comercial, domínio cultural exercido pela Igreja Católica,
sistema de produção feudal, além de ser uma sociedade hierarquizada e estamental (FAUSTO,
1994).
O período acima relacionado foi marcado pela formação dos feudos, que ruralizou a
Europa, deixando as cidades quase desertas; a moeda também quase não era usada nessa
época, já que as produções realizadas nos feudos eram apenas para a subsistência. Dessa
forma, o que havia de excedente era trocado por outro produto. Verifique-se, pois que o fator
monetário instrumentalizado (dinheiro) não era de real importância, visto que o escambo era o
destaque.
Já no século XI, ocorrera a expansão árabe que culminou na conquista de Jerusalém
por parte dos mulçumanos, os quais proibiram as romarias, vindas da Europa. O Papa da
época, Urbano II, convocou a primeira Cruzada, cuja intenção era expulsar os Árabes da
Terra Santa. Essas batalhas duraram cerca de duzentos anos, entre vitórias e derrotas.
Marcada por interesses religiosos, essa Guerra – denominada por muitos de "Guerra Santa" –
também possuía grandes interesses econômicos. Pode-se dizer que as Cruzadas tiveram
grande influência no renascimento urbano e comercial (KOSHIBA, 2004).
É notável que as guerras da Idade Média eram uma forma eficaz encontrada pelos
senhores feudais de ampliar seus domínios territoriais. Outro acontecimento que marcou
profundamente o período medieval, por ser fundamental ao ressurgimento do comércio, assim
como a aproximação entre os povos, foi o período das grandes navegações, ocorridas durante
o século XV, e que tiveram como pioneiros os espanhóis e os portugueses. Estes, por sua vez,
viram nas expansões marítimas, a oportunidade de comercializarem as especiarias indianas e
assim obterem grandes índices de lucratividade. Contudo, não tinham a ideia de que, alémmar, havia outro continente, o qual ficaria conhecido como América ou Novo Mundo.
O mundo iniciara uma nova época, a era das grandes descobertas, as quais
aproximaram os povos e fizeram surgir novas culturas, assim como mudanças econômicas
que afetariam não somente a Europa, mas todo o mundo.
É nesse contexto de descobertas e expansões marítimas que surgiu a Ilha de Vera
Cruz, a qual, posteriormente, ficaria conhecida como Brasil – uma terra de nativos, que,
inicialmente, não despertara nos colonizadores portugueses o interesse em colonizá-la, já que
não havia aparentemente metais preciosos e, dessa forma, nada que pudesse ser lucrativo para
os portugueses, os quais vinham lucrando, naquele momento, com o comércio de especiarias
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das Índias, notavelmente. Portugal era a grande potência da época e, dessa forma, possuía
várias colônias na África; no entanto nenhuma delas teve a importância adquirida pelo Brasil
ao longo do período Colonial.
As ousadas navegações foram um grande passo para a humanidade, porque
representaram grandes inovações para as técnicas de navegação. Deve-se ressaltar que,
quando se iniciaram as viagens em alto mar, as técnicas precárias limitavam-se às cartas de
navegação. Todavia, com o passar do tempo e o aumento das viagens, aprimoram-se de modo
que passou a constar, em seu teor, indicadores como latitude e longitude. Para a época, as
caravelas que surgiram eram leves e velozes, foram desenvolvidas as técnicas navais de
construção de forma a se tornarem cada vez mais eficazes.
Koshiba e Manzi (2004, p. 46) descrevem a dinâmica da chegada dos Portugueses às
novas terras, mais precisamente na localidade hoje conhecida como Porto Seguro, na Bahia.
Os colonizadores se depararam com uma população de ameríndios consideravelmente
uniformes em referência às questões culturais e linguísticas. Dividiam-se em dois grupos
principais: os tupis-guaranis e os tapuias.
Para os ameríndios, a chegada dos homens brancos representaria uma mudança
drástica em suas culturas, linguagem, crenças e até mesmo no ambiente onde viviam. Muitos
foram escravizados, morreram devido às doenças trazidas da Europa ou por suicídio, já que
não suportavam o trabalhado forçado. Outros aderiram ao Cristianismo e, assim, à cultura
portuguesa. Indígenas associavam os colonizadores aos grandes Xamãs, que eram pajés, os
quais vinham para protegê-los, os ameríndios respeitavam-nos, assim como os odiavam e
também os temiam; pois os nativos acreditavam que os portugueses tinham poderes
sobrenaturais, porque não conheciam as armas de fogo nem os animais trazidos por eles.
Inicialmente os indígenas e os portugueses viviam em paz, quando da primeira
aproximação entre os dois povos, por meio de escambo. Em troca do pau-brasil, árvore nativa
da terra, a qual possuía uma pigmentação avermelhada – muito usada pela nobreza para tingir
roupas – os portugueses davam espelhos, escovas, facas, que para os nativos eram artigos de
luxo.
Nos 30 primeiros anos de colonização, os portugueses não demonstraram grande
entusiasmo em relação ao Brasil, porque não encontraram metais preciosos e o pau-brasil não
era tão lucrativo quanto às especiarias da Índia. Sendo as primeiras expedições realizadas
apenas com a finalidade de reconhecimento do território e, posteriormente, para a extração do
pau-brasil.
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Apenas após a expedição de Martim Afonso e as invasões de estrangeiros,
interessados na árvore nativa, foi que os portugueses decidiram iniciar efetivamente a
colonização do território (FAUSTO, 1994, p. 104).
O período colonial brasileiro pode ser dividido em três fases: a primeira aconteceu
com a chegada de Cabral e estendeu-se até a implantação do Governo Geral, que ocorrera
após a má sucedida tentativa de colonizar o território, por meio de um processo de Capitanias
Hereditárias. A segunda teve início com a instauração do Governo-Geral, cujo primeiro
representante foi Tomé de Souza, e terminou nas últimas décadas do século XVIII – um
século de transformações não apenas internas, mas sim de caráter mundial. O mundo
enfrentava, por conseguinte, aquela que seria a maior revolta popular da Europa, a qual
acarretou na queda da monarquia francesa e na grande Revolução Industrial, que faria surgir,
no contexto mundial, duas novas classes sociais: a elite burguesa e o proletário, cuja moeda
de troca era a sua força de trabalho. Nesse contexto de Revoluções populares e tecnológicas,
Napoleão assumira o governo francês, decretando, em 1806, o Bloqueio Continental, que
proibia os países europeus de realizarem transações comerciais com a Inglaterra. O príncipe
regente português, aliado aos ingleses, não podia apoiar a França; decidiu, assim, fugir para a
colônia brasileira, dando o primeiro passo ao grande marco da terceira fase, que fora a
Independência do Brasil, em 1822.
A colonização e o período Imperial marcaram-se pela forma de trabalho escravocrata.
Em um primeiro momento, a força de trabalho usada fora a indígena, principalmente nas
plantações de cana de açúcar, porque os índios capturados saiam mais em conta do que um
escravo negro, vendido a altos preços. Contudo, a longo prazo, a escravidão de negros,
traficados da África, tornara-se a mais comum, porque os negros já conheciam as técnicas de
plantação e de mineração, além de estarem acostumados a trabalhos braçais, enquanto os
índios, porque se acostumaram a produzir apenas para sua subsistência, rebelavam-se muito e
possuíam a proteção dos jesuítas; fator que levou à proibição da escravidão nativa
(VILLALTA, 200, p. 18).
Dessa forma, durante aproximadamente 300 anos, a economia brasileira girou em
torno do trabalho escravo, o qual, mesmo com a pressão inglesa, conseguira manter-se
(KOSHIBA, 2004, p. 122). O trabalho escravo mais árduo era o realizado nas regiões
auríferas, principalmente quando o ouro localizado nos leitos dos rios chegou ao fim, os
escravos eram obrigados a iniciar a extração em galerias subterrâneas em condições
insalubres, o que acarretava em doenças, como malária, infecções pulmonares, tuberculose,
além de acidentes gravíssimos. Por isso, estima-se que a vida útil de um escravo minerador
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variasse ente sete a dose anos. Na tentativa de agradar seus aliados, o governo brasileiro,
devido à pressão dos ingleses, criara leis, como a lei do Ventre Livre e do Sexagenário.
Entretanto, os ingleses, cujo interesse era ampliar seu mercado consumidor, devido às
produções, em larga escala, de produtos industrializados, mantiveram a pressão sobre os
países americanos para que abolissem o trabalho escravo. O Brasil, porém, foi o último país
da América Latina a abolir a escravidão, em 1888. Deve-se ressaltar que o Império concedeu
aos escravos a liberdade, mas não lhes ofereceu estrutura para que tivessem uma vida digna
como parte da sociedade, dando início à exclusão dos ex-escravos na sociedade brasileira
(FAUSTO, 1994, p. 189).
Os colonizadores sempre exerceram uma política mercantilista, ou seja, com grande
intervenção mercantilista; pois, na época, era a melhor forma encontrada para manter o
controle sobre os lucros obtidos na colônia. Ao longo de sua consolidação no campo
econômico, o Brasil destacou-se, em um primeiro momento, pela produção açucareira, pois o
açúcar era uma especiaria bastante rentável por ser muito apreciada na Europa.
Boris Fausto (1994) relaciona dois grandes ciclos na história do Brasil, a saber: o do
açúcar e o do ouro. O ciclo do açúcar, porém, entrara em declínio, após os anos em que os
holandeses governaram a região açucareira, aprendendo técnicas de cultivo as quais viriam a
reproduzir, nas regiões andinas, com tecnologias muito mais aprimoradas que as brasileiras.
O segundo grande ciclo fora o do ouro, o qual, após a colonização, demorara cerca de
200 anos para ter início. O ouro fora encontrado pelos bandeirantes paulistas, durante seus
desbravamentos pelo interior da colônia, a procura de ameríndios para aprisionar. Após a
descoberta de que a colônia possuía o chamado ouro de aluvião, pessoas de várias partes da
colônia, bem como de Portugal, começaram a se deslocar para a região das minas, dando
início à primeira grande corrida imigratória do país. Nesse momento, começava a surgir uma
sociedade formada por diferentes tipos de pessoas, como: advogados, médicos, comerciantes,
negros forros, entre outros. Fator que deixara os paulistas descontentes, porque consideravam
que o território lhes pertencia, pois haviam descoberto o ouro, por isso iniciaram uma guerra
contra os portugueses e aqueles que vinham de outros estados, chamados Emboabas
(forasteiros), no entanto, como estavam em minoria, os paulistas foram expulsos da região.
O período aurífero, ocorrido ainda no século XVIII, trouxe grandes mudanças à coroa
e à sociedade colonial, pois o interior do país começara a ser povoado. Para Portugal, a
descoberta do ouro representava a oportunidade de se tornar menos dependente dos ingleses,
já que, como um país de procedência agrícola, os portugueses foram obrigados a abrir-se para
o comércio de tecidos e algodão ingleses. Em seu território, a Inglaterra permitia a
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comercialização dos vinhos do porto, controlando o monopólio desse produto lusitano. O
período aurífero ajudara os lusíadas a equilibrarem um pouco a grande diferença existente na
balança comercial entre eles e a grande potência inglesa. Dessa forma, os metais encontrados
eram divididos em três partes: a primeira usada para manter a nobreza portuguesa; a segunda
ficava na região mineira; a terceira ajudava a acelerar o desenvolvimento inglês. O ciclo do
ouro entrara em declínio, de forma a causar sérios transtornos à província de Minas Gerais,
pois a coroa proibira a instalação de manufaturas e instalara a Derrama. Nesse contexto,
inspirado pela Revolução Francesa (1789), foi planejado em Minas Gerais o movimento
conhecido como Inconfidência Mineira, cuja meta era desmembrar Minas Gerais do resto da
colônia. Contudo, antes de sua realização, o movimento foi descoberto e sufocado pelo então
governador da província, Visconde de Barbacena. Os idealizadores da conjuração foram
presos e exilados, com exceção de Tiradentes – o único condenado à morte, por ser o menos
abastado (VILLALTA, 2000, p. 26-27).
A repressão aos inconfidentes de Minas Gerais revela o quanto a ocorrência de uma
'revolução' na América atemorizava a coroa. O julgamento da conspiração mineira
foi uma verdadeira encenação, cujo sentido era glorificar a imagem da rainha,
restabelecendo a ordem maculada pela sedição.

O Brasil, todavia, não se restringiu ao plantio de cana nem ao ciclo do ouro, sendo
cultivados também diferentes produtos, os quais eram usados tanto no consumo interno,
quanto para a exportação.
O fumo, por exemplo, apesar de não ter a mesma importância econômica do açúcar,
foi cultivado na região baiana e destinado à exportação. Havia várias qualidades de fumo,
sendo os mais finos exportados para a Europa, e os mais grosseiros usados como moeda de
troca na costa africana.
A agropecuária também se tornou uma atividade comum nas regiões açucareiras,
posteriormente a criação de gado tornou-se muito lucrativa, a ponto de ocupar regiões maiores
que Portugal, em várias partes do nordeste (FAUSTO, 1994).
Um marco na história brasileira, que causaria marcas profundas, foi a vinda da Família
Real para o Brasil, já que Dom João VI, ao chegar na colônia, viu-se obrigado a iniciar um
processo de transformações, que modificassem a estrutura das cidades brasileiras, para que
estas se aproximassem das europeias.
Uma vez na colônia, a primeira decisão tomada pelo Príncipe Regente foi o decreto de
abertura dos portos do Brasil às nações amigas em janeiro de 1808 (FAUSTO, 1994, p. 162).
Mesmo o decreto tendo como intenção abrir os portos aos britânicos, já que estes passaram a
ter livre entrada de seus produtos, isso representava também o fim de trezentos anos de
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colonização e dava início às relações internacionais entre Brasil e o resto do mundo, além de
favorecer os produtos rurais destinados ao mercado exterior. Outra providência tomada foi a
revogação dos decretos que proibiam a instalação de indústrias na Colônia, deve-se ressaltar
que essa proibição, nascida durante o período colonial, faria com que o Brasil demorasse
muitos anos para iniciar a sua revolução industrial.
Os britânicos, além de se beneficiarem por meio do Tratado de Navegação e
Comércio, também obrigavam Portugal a limitar o tráfego negreiro e extingui-lo ao menos
aos olhares ingleses.
A transferência da sede da coroa para a Colônia do além-mar mudaria por completo as
relações internacionais da América do Sul, já que as questões portuguesas passaram a ser
resolvidas no Brasil.
No ano de 1824, foi outorgada a primeira Constituição do país, a qual estabelecia que
a monarquia fosse um governo de caráter hereditário e moderador, que limitava a autoridade
política das províncias, unindo-se à Igreja Católica.
Conforme ensina Emília Costa (2007, p. 39)
Depois da independência, as fórmulas amplas e universalizantes do liberalismo
retórico foram definidas nos seus termos concretos, ficando evidentes os seus
limites. A partir de então, ficaria claro para quem e por quem tinha sido o país feito
independente. (...) Não pretendiam reformar a estrutura de produção e nem a
estrutura da sociedade. Por isso a escravidão seria mantida, assim como a economia
de exportação. Por isso o movimento de independência, seria menos antimonárquico
do que anticolonial, menos nacionalista do que antimetropolitano. Por isso também a
ideia de separação completa de Portugal só se configurou claramente porque se
revelou impossível manter a dualidade das coroas e, ao mesmo tempo, preservar a
liberdade de comércio.

O governo do Primeiro Império foi marcado por várias revoltas e a necessidade de
vários empréstimos junto à Inglaterra. Para complicar ainda mais a situação, a corte
portuguesa exigira o retorno de D. Pedro a Portugal, já que ele era o primeiro na linha de
sucessão do trono, fator que o levou a abdicar do trono brasileiro em nome de seu filho Pedro
de Alcântara, para assim retornar às terras lusitanas, onde morreria alguns anos depois.
A abdicação representou para o Brasil a consolidação da independência, já que o novo
governante era um legítimo brasileiro; os portugueses que ocupavam os cargos públicos
deram lugar aos brasileiros. Todavia, o novo imperador era apenas uma criança, sendo
necessária a instauração de um governo provisório, o qual governaria até que Dom Pedro II
tivesse idade para tomar as decisões imperiais (FAUSTO, 1994).
Os anos que se sucederam entre a abdicação de Pedro I e o Golpe da Maior Idade que
levara Pedro II ao trono ficaram conhecidos como Período Regencial. Nessa fase que durou
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de 1831 a 1840, partidos liberais e conservadores se mantiveram em constantes disputas pelo
poder regencial. Deve-se ressaltar que a falta de um governante legítimo e as alternâncias
políticas foram os principais motivos causadores do desencadeamento de várias revoltas
populares.
Aparentemente, havia grande instabilidade; mas, de fato, não era bem isso o que
ocorreria. Na verdade, tratava-se de um sistema flexível que permitia o rodízio dos
dois principais partidos no governo, sem maiores traumas. Para quem estivesse na
oposição, havia sempre a esperança de ser chamado a governar. (FAUSTO, 1995. p.
180).

A Cabanagem fora realizada pelos moradores ribeirinhos, na região do Grão-Pará; a
Revolta dos Malês foi realizada por negros islâmicos, os quais desejavam ser tratados com
respeito e igualdade social e a Revolução dos Farrapos, também conhecida como Revolução
Farroupilha, foi a revolta mais significativa do período, tendo como um de seus líderes Bento
Gonçalves. Todos desejavam implantar um governo republicano e proibir a entrada de
charque e couro, vindos de outros países a preços baixos, pois isso prejudicava as vendas das
estâncias do Rio Grande do Sul.
O II Império foi um período de consolidação política e econômica, o qual pode ser
dividido em fases, sendo que na primeira, de 1840 a 1850, o país passou por uma série de
transformações econômicas, já que o café começou a aparecer, no cenário nacional, como o
novo representante da economia externa do país. Houve repressão e anistia aos movimentos
rebeldes e republicanos (KOSHIBA, 2004).
Uma das mais polêmicas medidas, realizadas no início do governo de D. Pedro II, foi
a reforma do Código do Processo Criminal, realizada pelos conservadores e que contrariava o
Partido Liberal. Nessa reforma, os poderes judiciários e político foram centralizados, sendo os
juízes destituídos da maioria de suas funções, as quais foram repassadas aos juízes nomeados
pelo imperador. Nessa fase, foi instituída também a Lei de Interpretação do Ato Adicional,
através da qual os poderes do Estado foram ainda mais centralizados (FAUSTO, p. 263).
O II Império foi marcado pela grande guerra da América Latina, a qual deixara o
Paraguai quase destruído, com a maioria dos homens do país mortos em batalha. O Brasil, por
sua vez, aumentou ainda mais a divida com os ingleses. Pode-se dizer que a Guerra do
Paraguai foi um passo importante para a crise do governo, porque, após sair vitorioso, o
exército brasileiro passara por um fortalecimento o qual seria crucial à proclamação da
República.
Frente às pressões inglesas, foi instituída, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que
proibiu o Tráfico Negreiro, isso causou a falta de mão de obra nas plantações, estimulando as
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imigrações europeias do período. Muitos imigrantes suíços e alemães vieram para o país em
busca de oportunidades de trabalho, sendo o regime de parceria um dos meios oferecidos
pelos senhores de café. Processo em que os colonos receberiam uma porcentagem da
produção e um terreno, para realizarem plantações de subsistência; contudo a parceria não deu
certo, pois os colonos acusavam os patrões de roubo e exploração.
A Lei Áurea foi também o elemento final, que levaria à queda do Império, pois os
senhores de escravos, inconformados com a abolição, passaram a apoiar as conspirações
republicanas, as quais levam o país, em 15 de novembro de 1889, a deixar de ser Império para
se tornar uma República.
Deve-se ressaltar que, ao longo do processo de colonização até a proclamação da
República, a maior parte da população brasileira permaneceu a margens dos acontecimentos
históricos, que tornaram o Estado independente e posteriormente republicano.
O Brasil entrou no contexto mundial, passando a fazer parte da História da
Humanidade, em meados da Idade Média. Embora tardiamente, sofreu inúmeras
transformações políticas, sociais e econômicas, além de ser uma nação que se destacou
diplomaticamente, participou das Guerras Mundiais, com o intuito de apoiar seus aliados,
tornou-se alvo de cobiça por inúmeros países durante o período colonial, transformou-se na
grande potência da América Latina, tornando-se um país conhecido por suas parcerias
diplomáticas (KOSHIBA, 2004).
Diante da importância dos diplomas que instrumentalizaram as principais relações
diplomáticas, apresentar-se-ão em linhas subsequentes os mais relevantes pactos.
1.2 Tratados de Westfália (1648)
Os acontecimentos ocorridos na Europa durante o Século XVI, mediante uma guerra
religiosa entre os protestantes e os católicos, são de suma importância como marco para o
reconhecimento da liberdade de crença.
Sarlet (2007, p. 48) menciona a relevância para a evolução, a qual conduziu o
nascimento dos direitos fundamentais através da Reforma Protestante, que levou à
reivindicação e, paulatinamente, ao reconhecimento da liberdade de religião. Sendo assim,
não há como transitar pela história mundial sem passar pela Guerra dos Trinta Anos, finda por
meio do importante tratado de Westfália de 1648.
Aqui, fazem-se as lições de Soares (2004, p. 29) acerca do referido instrumento
internacional quando observa:
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Deve-se notar que Hugo Grotius esteve, pessoalmente, nas longas negociações que
resultariam na sacramentalização do nascimento do Estado moderno. Como
embaixador do rei da Suécia, participou de algumas fases das negociações havidas
no curso do Congresso de Vestfália, que colocaria fim à Guerra dos Trinta Anos,
entre soberanos católicos e soberanos protestantes, ao final do qual, em 1648, foram
assinados dois tratados, em grande parte redigidos em francês (e não mais em latim,
a língua até então adotada nos grandes atos solenes firmados entre monarcas): um na
cidade de Munster (entre os príncipes católicos), e outro na cidade de Osnabruck
(entre os príncipes protestantes). A denominação Paz de Vestefália consagraria a
regra que passaria a ser conhecida em sua formulação no detestável latim cartorário
da época: cujus régio, e jusreligio, traduzido, literalmente, “na região dele, a religião
dele”. Na verdade, a regra de Vestfália nada mais quer significar do que: na região
(leia-se território) sob império de um príncipe, seja vigente unicamente uma ordem
jurídica, sua ordem jurídica (claro está, subentendendo-se que religio, segundo as
discussões da época, quereria significar muito mais a imposição de um ordenamento
leigo e altamente operante, e menos uma visão religiosa das maneiras de alguém
salvar a própria alma!). Na verdade, trata-se da definitiva consagração do princípio
que passaria a dominar toda a concepção moderna sobre eficácia (existência e
aplicabilidade) das normas dos sistemas jurídicos nacionais: territorialidade do
direito.

Posteriormente, o direito à liberdade religiosa foi expresso na Declaração de Direitos
do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa (1789), a qual estipula, no artigo 10, que
“Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua
manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei”. Com o passar dos anos e
com a evolução dos povos, houve uma tendência a dar maior autonomia para as partes,
proporcionando maiores direitos de expressão cultural e religiosa.
José Afonso da Silva (2000, p. 251-256) afirma que:
Na liberdade de crença entra a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a
qualquer seita religiosa, a liberdade (ou o direito) de mudar de religião, mas também
compreende a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade de
descrença, a liberdade de ser ateu e de exprimir o agnosticismo. (...) a religião não é
apenas sentimento sagrado puro. Não se realiza na simples adoração a Deus. Ao
contrário, ao lado de um corpo de doutrina, sua característica básica se exterioriza na
prática dos ritos, no culto, com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades
aos hábitos, às tradições, na forma indicada pela religião escolhida.
Além

da liberdade de crença, outro aspecto a ser apresentado é a evolução gradativa

do Estado pela laicização, ou seja, para não definir nenhuma religião oficial, protegendo seus
indivíduos, independente das concepções filosófico-religiosas. Tal traço uma é exteriorização
dos ideais democráticos e republicanos.
1.3 Convenção de Viena (1815)
Diante do grande impacto causado no continente Europeu pelas guerras travadas no
século XVIII e principalmente com a derrota da França napoleônica, houve a necessidade de
realinhar as fronteiras europeias e restabelecer a ordem absolutista que vigorava no regime
antigo.
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Os ideais emanados com a Revolução Francesa exerceram grande influência na
comunidade internacional como um todo, principalmente na Europa. E seus princípios
revolucionários desestabilizaram o sistema vigente na época, que foi consolidado pelos
tratados de Westfália. O que também estagnou o desenvolvimento do direito internacional.
Assim, os países que saíram vitoriosos, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido
entenderam que seria necessário selar um pacto para prover a manutenção da paz, evitar uma
nova revolução e, sobretudo, assegurar a estabilidade política da Europa.
Nesse cenário, a Convenção de Viena foi uma conferência entre os importantes
embaixadores das potências europeias, em 9 de junho de 1815, que objetivava uma nova
tentativa de regulamentação internacional.
Para a efetivação da implementação da Convenção de Viena foi preciso a adesão a
uma política de ação que promovia as compensações territoriais. Além disso, como
instrumento de ação, os exércitos eram orientados a sobrevir em qualquer hipótese de ameaça
ao antigo regime. Importantes princípios foram consolidados, entre eles destacam-se o
princípio da legitimidade, o princípio da restauração e o princípio do equilíbrio.
De acordo com o princípio da legitimidade, o governo vigente, antes da Revolução
Francesa, defendia a sua legitimidade no que tange aos limites territoriais do continente
europeu e ao governo, propriamente dito. O princípio da restauração era a grande
preocupação dos governos absolutistas do regime antigo, pois o referido princípio era o
alicerce para restaurar a situação política que vigorava antes da guerra e por fim ao sistema
republicano, de modo que a monarquia absolutista voltasse a ter grandes poderes sobre o
povo.
Por seu turno, o princípio do equilíbrio buscava uma relação equilibrada entre as
grandes potências que estavam em conferência, em Viena. Significa dizer que esses países
uniram seus recursos, materiais, bélicos e humanos, de modo que todo país tivesse a mesma
quantidade de força que o outro. E também para que qualquer outro país tivesse receio em
atacar qualquer Estado localizado na Europa.
Mas além da restabilização do poder monárquico e da burguesia, a Convenção de
Viena objetivava a manutenção da paz na Europa. Dessa forma, algumas benesses foram
mantidas, e outras novas foram conquistadas (ARAÚJO, 2009).
A proibição ao tráfico de negros é mantida, assim como a liberdade de navegação em
determinados rios internacionais. Houve a disposição de melhores condições de vida para os
judeus. E estabeleceu-se uma disposição de normas atinentes às atividades diplomáticas entre
os países que selaram o pacto.
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1.4 Convenção de Viena (1969) sobre Relações Diplomáticas
O direito dos tratados já se mostrava importante no cenário internacional desde 1949,
quando a Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas o considerou assunto
pertinente de regulamentação, sobretudo no período pós-guerra. Contudo, a história dos
tratados tem origem mais antiga, aproximadamente doze séculos antes de Cristo.
Nesse sentido, K. A. Kitchen (1945, p. 420), apresenta como um dos marcos da
celebração de um tratado internacional, o acordo celebrado entre o rei dos Hitias e o faraó do
Egito, no ano de 1280 e 1272 a. C. in verbis:
No ano 21, primeiro do mês do inverno, dia 21, sob a Majestade de Ramsés II. Neste
dia, eis que sua majestade estava na cidade de PI-Ramesse, satisfazendo (os
deuses...). Chegaram os (três Enviados Reis do Egito...) juntos com o primeiro e
segundo enviados Reais dos Hititas, Tili-Teshub e Ramose e o enviado de
Carchemish, Yapusili, carregando uma barra de prata a qual o Grande Soberano dos
Hititas, Hattusul III, envia ao Faraó, para pedir paz à Majestade de Ramsés.

Quando se estuda o direito dos tratados, é impossível não falar da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, uma vez que é um dos mais relevantes marcos
do Direito Internacional Público, também chamada de Lei dos tratados, Tratado dos tratados
ou Código dos Tratados.
A Convenção de Viena ocorrida em 1969 vislumbrou e procurou regulamentar um
tratado internacional em todas as suas partes, e não se restringiu a codificação de um conjunto
de regras apenas. Mas também se preocupou com as questões pré-negociais, como a
capacidade para efetuar um tratado e as questões pós-tratados, como é o caso da ratificação e
assinatura.
O referido pacto, no intuito de buscar o cumprimento de um tratado internacional,
procurou fundamentos em princípios gerais do direito que trazem estreita relação com a
temática dos tratados. Dentre eles destaca-se o pacta sunt servanda, termo em latim o qual
estabelece que os pactos foram feitos para serem cumpridos, e que têm ilação no sentido de
corroborar que é injustificável o direito interno interferir na execução de um tratado
internacional.
Há, ainda, a cláusula rebus sic standibus, que embora seja uma exceção ao pacta sunt
servanda, tem razão de ser à medida que o Direito busca pela equidade. Com isso, a teoria da
imprevisão pode ser convocada quando há uma mudança crucial nas circunstâncias do fato, o
que por sua vez permite a denúncia unilateral do tratado.
Entretanto, apesar de trazer grandes e importantes inovações acerca dos tratados
internacionais, há certos pontos em que a Convenção de Viena, de 1969, foi omissa, como o
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que se verifica nos casos de guerra e na sucessão de Estados, uma vez que a temática só foi
regulamentada em 23 de agosto de 1978, quando foi realizada – também na Áustria – nova
convenção que abordou a sucessão de Estados em matéria de tratados.
Valério de Oliveira Mazzuoli (2011, p. 167) elucida didaticamente sobre o status
soberano da Convenção de Viena de 1969, ao afirmar que:
É curioso observar que a Convenção de Viena de 1969 reveste-se de autoridade
jurídica mesmo para aqueles Estados que dela não são signatários, em virtude de ser
ela geralmente aceita como "declaratória de Direito Internacional Geral",
expressando direito consuetudinário vigente, consubstanciado na prática reiterada
dos Estados no que diz respeito à matéria nela contida. Assim também entende o
Restatement of the Law (Third): the Foreing Relations Law of the United States, que
afirma ser a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, uma
codificação geral do direito costumeiro internacional sobre tratados. Tal não
significa, contudo, que a Convenção de 1969 seja hierarquicamente superior aos
demais tratados concluídos à luz de suas disposições. A própria convenção deixa
bem consignada, em diversas passagens do seu texto, à fórmula "a menos que o
tratado disponha de outra forma", sempre antes de iniciar a exposição de uma regra.
Tal significa que suas disposições somente serão aplicadas caso o tratado em causa
não tenha encontrado outra solução para o problema em questão, ou se o mesmo
silencia a seu respeito. Daí se entender ser "supletiva" a aplicação da Convenção de
1969. Mas, à exceção de tais observações, a constatação que se apresenta é que a
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que codifica e traz para o plano
do Direito escrito as regras costumeiras relativas aos Direitos dos Tratados, contém
um minucioso corpo de regras de fundo – pacientemente pensadas e estudadas
durante vinte anos – sobre a prática e a técnica dos tratados internacionais, o que
explica a frequência das referências que, tanto em doutrina quanto em
jurisprudência, a ela são destinadas.

1.5 Convenção de Viena sobre a representação de Estados nas suas relações com
organizações internacionais de caráter universal (1975)
A Convenção de Viena, que abordou a representação dos Estados e suas relações com
as Organizações Internacionais, teve sua gênese nos debates da Comissão de Direito
Internacional, que tratava das relações diplomáticas da sociedade internacional.
Havia certa preocupação da CDI de que, com o desenvolvimento paulatino das
organizações internacionais, aumentasse a proporção de problemas na esfera internacional.
Até porque diante das convenções já existentes só seria possível resolver parcialmente o
problema.
Assim, em 1959, foi designado o relator especial para a Convenção sobre a
representação dos Estados e organizações internacionais, mas apenas no ano de 1971 foi
elaborado um esboço que contava com 82 dispositivos de lei (Mazzuoli, 2011, p. 182).
Embora conclusos as observações do relator nomeado, Abdullah El-Erian, a Comissão de
Direito Internacional não se manifestou.
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No período que compreendeu de 4 de fevereiro a 14 de março de 1975, foi realizada
nova conferência em Viena, caracterizada por aspectos peculiares que a diferenciou das
conferências anteriores. Nesse viés, destaca-se a consolidação da prática do voto em bloco.
Entretanto, a CDI enfrentou alguns dilemas no que tange à definição dos organismos
internacionais que seriam protegidos pela Convenção. Sendo que foi decidido pelas
organizações de cunho universal e pela exclusão das organizações de âmbito regional.
Ainda no ano de 1975, foi proposta uma emenda da Convenção de Viena sobre a
representação dos Estados em suas relações com organizações de caráter universal, de modo
que pudesse haver a inclusão de organizações regionais, mas a emenda não obteve êxito.
Cumpre ressaltar que a referida Convenção, ainda não entrou em vigor. Tendo em
vista a ausência de ratificação dos 35 instrumentos necessários a sua vigência, os quais ainda
não foram depositados.
1.6 Convenção de Viena sobre direito dos tratados acerca das organizações
internacionais (1986)
Em 21 de março de 1986, foi realizada nova Convenção intitulada Viena II. Dessa vez,
o assunto abordado na Convenção se referiu aos direitos dos tratados no âmbito das relações
existentes entre Estado e Organizações Internacionais, e entre as Organizações Internacionais
(ARAÚJO, 2009).
Viena II foi um grande passo no desenvolvimento dos direitos dos tratados, uma vez
que, de fato, foi consagrada à autonomia das Organizações Internacionais, como agentes de
direito internacional. Além de ter uma aceitação considerável entre os participantes da
Convenção.
O direito dos tratados das Organizações Internacionais já era objeto de análise pela
Comissão de Direito Internacional desde 1950. Mas diante da prática internacional dessa
seara ainda ser um tanto quanto recente, a CDI decidiu aguardar que as Organizações
Internacionais se desenvolvessem e evoluíssem na prática internacional.
Dessa feita, apenas no ano de 1971, a CDI introduziu o assunto em sua agenda,
quando nomeou Paul Reuter como relator especial. No entanto, a maior adversidade que
Viena II teve de encarar foi determinar acerca da capacidade das Organizações Internacionais
para firmar tratados (ARAÚJO, 2009, p.62).
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De um lado, a maioria das delegações, até mesmo o costume, entendia que quando
fosse legitimada a personalidade internacional de uma Organização Internacional, ela seria
capaz de negociar e celebrar tratados.
Por sua vez, os países que compunham o bloco socialista defendiam a tese de que as
Organizações internacionais poderiam firmar tratados desde que houvesse ato constitutivo e
leis básicas da organização.
Para solucionar a controvérsia, a CDI, respaldando-se um pouco nas duas correntes,
elaborou o artigo 6º que tem a seguinte redação: "A capacidade de uma organização
internacional para concluir tratados é regida pelas regras da organização".
A Convenção de Viena sobre direito dos tratados de Organizações Internacionais teve
ainda que abordar um assunto delicado, que se refere à modificação literal de dispositivos que
haviam sido referendados na Convenção de Viena de 1969.
Nesse sentido, Viena II estabeleceu que seria necessário esquivar-se das referências
feitas à Convenção de 1969, uma vez que tal prática poderia suscitar problemas legais no
futuro. Assim sendo, tão somente os artigos que tivessem o condão de gerar dúvidas iriam ser
despachados ao Comitê de Redação, para que a redação literal do texto do artigo fosse
remodelada.
Não obstante, o interesse manifesto de os Estados celebrarem tratados como “fonte do
Direito Internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre nações,
quaisquer que sejam seus sistemas constitucionais e sociais”1, inexiste a preocupação com o
meio ambiente na Convenção em tela. Três anos depois, a Declaração de Estocolmo (1972)
estabeleceria uma visão global quanto à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente
humano.
1.7 O ingresso do Brasil no cenário mundial e cooperação internacional
O ato de firmar um tratado internacional não depende única e exclusivamente das
regulamentações consagradas nas convenções de Viena de 1969 e 1986. É necessário também
respeitar uma processualística interna de cada Estado que celebrará um tratado.
Dessa forma, o direito interno de cada Estado ficará resguardado, portanto haverá
certa integração entre as normas internacionais consolidadas nas convenções de Viena e a
norma interna de cada Estado pactuante.

1

Cf. Preâmbulo da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969)
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No Brasil, a processualística que disciplina a matéria está guardada na Constituição
Federal de 1988. E para que um tratado tenha status de ato jurídico perfeito na esfera
nacional, é necessário que haja a interação entre os Poderes Executivo e Legislativo.
Ademais, o Brasil tem crescido significativamente no cenário internacional, como
resultado há uma intensificação dos negócios internacionais, concluídos no país, que abordam
as mais diversificadas matérias.
Apesar disso, Valério de Oliveira Mazzuoli, 2011, constata que, no histórico das
constituições brasileiras, a temática é carente de tratamento específico quando menciona que:
O exame das Constituições brasileiras republicanas, sob a ótica da dinâmica dos
tratados no âmbito do nosso Direito interno, demonstra a existência de um escasso
número de dispositivos sobre o assunto, bem como uma grande semelhança, tanto
formal quanto substancial, entre dispositivos das várias Constituições do Brasil.
Desde a Primeira República, até os dias atuais, o sistema adotado pelo Brasil no que
tange à matéria, consagra a participação no Poder Legislativo no processo de
conclusão de tratados, não tendo havido, de lá para cá, profundas modificações nos
textos constitucionais brasileiros. (MAZZUOLI, 2011, p. 330)

A Assembleia Constituinte de 1988 discutiu fortemente acerca do ingresso do Brasil
no cenário nacional. Embora o assunto tenha sido tratado intensamente, ainda houve uma
falha passível de reprovação do legislador, quando dois artigos contraditórios surgiram. Tratase do art. 84, VIII, e art.49, I, in verbis:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais, que
acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (...)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)
VIII- celebrar tratados, convenções, e atos internacionais, sujeitos a referendos do
Congresso Nacional; (...).

Pelos citados artigos, pode-se entender que o desejo do Executivo só será validado, se
manifestado pelo Legislativo.
Com exceção da Constituição do Império de 1824, todas as constituições brasileiras
não listaram quais as matérias, de fato, e nem os tipos de tratados devem ser referendados
pelo Parlamento.
A doutrina brasileira abordou muito a temática sobre a necessidade de apreciação pelo
Congresso Nacional de qualquer pacto firmado pelo Brasil, principalmente com a
Constituição de 1946. Isso porque, com a evolução das relações internacionais, a celebração
de tratados acabou por ser um pouco banalizada, sobretudo com a celebração de tratados de
assuntos irrelevantes.
Dessa forma, a doutrina brasileira foi dividida em duas correntes, sendo uma
defendida pelo professor Haroldo Valladão, o qual explica que o Congresso Nacional deve
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aprovar todos os atos concluídos pelo poder Executivo, já que a constituição brasileira não
distinguiu as formas dos tratados, considerando-os em sua generalidade.
Por seu turno, a tese contrária, defendida pelo embaixador Hildelbrando Accioly
(2012), entende que existe a possibilidade de celebração de tratados internacionais sem que
haja a aprovação do Parlamento. A aprovação do Congresso Nacional é essencial desde que a
matéria examinada seja de competência exclusiva do Poder Legislativo e, quando não o for, a
aprovação do Congresso é prescindível.
Na prática, verifica-se que é muito comum, no cenário nacional, a prática simplificada
para conclusão de tratados internacionais, como se percebe através dos vários acordos
celebrados sem a aprovação específica do Poder Legislativo.
1.8

A preocupação com o meio ambiente nesta fase histórica
A mentalidade humana, desenvolvida no decorrer dos tempos, colocou as vontades, os

desejos, os quereres e as demandas do homem de um modo centralizado, isso refletiu na ótica
de que não apenas as necessidades, mas também os caprichos humanísticos, apresentam a
perspectiva de evolução épica da humanidade.
Sob o ponto de vista antropocêntrico, os recursos naturais são meros objetos, que têm
sua razão de ser apenas para o uso e consumo humano, através de seus recursos, vegetais,
animais e minerais.
Nesse momento, o ser humano não desenvolvia nenhuma relação de afeto para com a
biota, e a utilizava apenas para sua satisfação. Assim a natureza deixou de ter uma essência
para ter uma utilidade.
A tradição vem colocando o ser humano numa perspectiva centralizadora, para a qual
o homem é o ser mais importante do universo, por isso todos os demais elementos que
existem no universo devem servir ao homem. Nesse viés, exemplificam-se as culturas
religiosas que denotam a ideia de que o universo foi criado exclusivamente para a espécie
humana.
Além disso, um dos fatores que contribuíram para colocar a mentalidade humana num
patamar de superioridade é o fato de que as espécies humanas possuem razão e inteligência
diferenciado-se das espécies não humanas. Aqui, faz-se necessário o ponto de vista de Bosco
Silva (2013, s/p), quando escreve sobre Antropocentrismo e o orgulho humano:
Somos levados a admitir que a razão é o elemento diferenciador entre o humano e o
não-humano. E o que o torna superior aos outros animais, embora tantas vezes a
estupidez humana se vista de um lado racional. Porém, este mesmo poder nos faz
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reconhecer que somos frutos da natureza, de suas leis. Apesar de muitas vezes
sermos levados por um resquício de orgulho a reconhecer como natural o que não é
humano. Somos levados a entendermos melhor o homem por meio de suas leis
naturais: seus desejos, sua capacidade, sua finitude ou mesmo sua estupidez.

No período utilitarista, a conduta humanista com a natureza e seus recursos foi de
constante pressão e dominação, o que acarretou na devastação de ecossistemas, na dizimação
de habitats, na migração e extinção de espécies e em uma mudança drástica do clima.
O paradigma utilitarista sobre-explorou o planeta de uma forma radical e violenta.
Além de ter subestimado a relevância nos trabalhos naturais, que são essenciais à existência
humana na terra, tais como a produção de água e o controle do clima.
Sob o prisma do utilitarismo, a ausência de intervenção humana nos ecossistemas
constitui-se um verdadeiro pecado, porque o respeito aos recursos naturais conservados
implica a ofensa ao desenvolvimento econômico e a abdicação do ser humano ao conforto
material e ao consumismo, que, para essa espécie, são sinônimos de felicidade.
Entretanto, o panorama utilitarista contrapõe-se aos valores éticos. É o que explica o
mestre espiritual indiano Sri Aurobindo (1969, p. 140), ao asseverar que:
Há somente uma regra segura para o homem ético, alinhar-se ao seu princípio do
bem, seu instinto do bem, sua visão do bem, sua intuição do bem e governar assim
sua conduta. Ele pode errar, mas estará no seu caminho, a despeito de todos os
tropeços, porque será fiel à lei de sua natureza. A lei da natureza do ser ético é a
busca do bem; não pode nunca ser a busca de utilidade.

Maurício Andrés Ribeiro, (2009, s/p), cria um neologismo ao dizer que o homem
utilitarista coisifica a natureza quando faz uma associação entre o que é útil e o que é belo.
1.9 Nova visão internacional das relações diplomáticas e consciência ambiental
Tendo em vista que o meio ambiente não reconhece fronteiras territoriais, muito
menos políticas, torna-se necessária a intervenção humana, no sentido de tutelar a biosfera, o
grande ecossistema natural do planeta Terra, para que os danos ambientais decorrentes das
condutas humanas poluidoras e degradadoras não possam atingir o planeta como um todo.
Nesse cenário importante, o princípio do Direito Ambiental é o Princípio da
Cooperação entre os povos, o qual dispõe acerca da conduta ética entre as nações no sentido
de preservar e conservar os recursos naturais dispostos no planeta, uma vez que os fenômenos
poluidores não respeitam os limites territoriais, assim uma nação pode sofrer os efeitos de
uma emissão de poluentes que foi ocasionada por outra nação.
Dessa maneira, surge a necessidade da implementação de políticas públicas de nível
internacional, para que se promova o desenvolvimento sustentável. Aqui a negociação de
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tratados internacionais, voltados à celebração de negócios jurídicos, que defendam a
manutenção dos ecossistemas naturais em âmbito mundial, apresenta-se como importante
mecanismo, portanto tem o condão de materializar os ideais defendidos pelo Princípio da
Cooperação entre os povos.
Nesse sentido, Frederico Amado (2011, p. 537), sustenta que:
É possível definir o Direito Internacional Ambiental, como o conjunto de normas
jurídicas escritas e consuetudinárias, instituídas por pessoas jurídicas de Direito das
gentes (Estados soberanos e organizações internacionais), que regulam a intervenção
humana sobre o meio ambiente com um foco supranacional, objetivando a
cooperação entre os povos para a consecução de um equilíbrio ambiental mundial
para as presentes e as futuras gerações.

A manifestação de grandes catástrofes ambientais, como a infertilidade dos solos pelo
fenômeno da desertificação; a extinção de várias espécies, tanto da fauna quanto da flora; as
alterações do clima, decorrentes do aquecimento global; o aumento da densidade
demográfica, aliado ao crescente acúmulo de lixo e resíduos industriais, contribuíram para o
progresso do Direito Internacional Ambiental.
Mas esta tendência do fortalecimento do Direito Internacional Ambiental, só foi
possível após a Conferência de Estocolmo, em 1972, realizada pelas Nações Unidas. A citada
Conferência foi o marco inicial da implementação de políticas públicas mundiais para a
conservação e preservação da biota, embora já existissem – no terreno internacional – outros
diplomas legais que estabeleciam normas protetivas ao meio ambiente.
Nesse viés, muitas organizações internacionais sentiram a necessidade de contribuir
com a questão ambiental. Assim surgiu a ISO 14.000, através da qual a International
Organization for Standartization 2 , mediante uma série de normas, disciplina a gestão
ambiental nas grandes empresas. A tendência é que a certificação do ISO 14.000 torne-se uma
exigência para a exportação dos produtos fabricados nas empresas de grande porte.
Cumpre ressaltar que até mesmo leis ordinárias de âmbito nacional, como é o caso da
Lei 9.605/1998, que dispõe sobre os Crimes Ambientais, objetivam a cooperação
internacional, na busca pela preservação ambiental. Propõe-se uma simbiose entre o Brasil e
outros países, na busca pela produção de provas, informações e demais instrumentos que
amparem a persecução criminal ambiental de outros países, o que consubstancia uma
verdadeira relação diplomática entre as nações na questão ambiental.

2

Do inglês: Organização internacional de padronização
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No plano internacional, consoante informação de Marcelo Dias Varella (2004),
percebe-se que há um considerável incremento de tratados internacionais firmados para a
proteção do meio ambiente:
O número de tratados internacionais firmados em proteção ao meio ambiente é
impressionante, de 1960, até hoje, foram criados mais de 30.000 dispositivos
jurídicos sobre o meio ambiente, entre os quais 300 tratados multilaterais, 900
acordos bilaterais, tratando da conservação e ainda mais de 200 textos oriundos das
organizações internacionais. (VARELLA, 2004. p.129).

Contudo, resta evidenciar que para solucionar a problemática ambiental em nível
mundial, indubitavelmente, é necessária a intervenção do Direito Internacional. Entretanto, a
quantidade de tratados pactuados não é tão importante quanto à qualidade e à eficácia destes.
Quando se analisa o montante de tratados celebrados para a preservação ambiental,
bem como a sua real eficiência no plano concreto, paira certa frustração. Isso porque
basicamente na mesma proporção em que o volume de tratados internacionais cresce a
poluição em nível mundial também se eleva.
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2 O BRASIL E A MUDANÇA DE PARADIGMA DO MEIO AMBIENTE
Inicialmente cumpre destacar que a sustentabilidade, hoje tão discutida nos mais
diversos discursos e eventos de natureza ambiental, nem sempre foi tão ressaltada.
Para uma melhor análise, é necessário avaliar o desenvolvimento econômico,
realizado durante o início do século XX. Nessa época, o progresso estava intimamente ligado
ao crescimento econômico que, por seu turno, estava ligado ao desenvolvimento.
Um marco para a evolução da Teoria Econômica foi Shumpeter (1982), que propôs
uma visão mais qualitativa do desenvolvimento, direcionando a força para os recursos
humanos, de modo a deixar o meio ambiente como fator secundário em importância.
Entendia, assim, que o lucro era direcionado àquele que obteve resultados acima da média,
por meio de um esforço humano.
O economista Joseph Shumpeter (1982, p. 47), ainda sobre o desenvolvimento, ensina:
O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto,
inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência
para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontinua nos canais de fluxo,
perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio
previamente existente.

Kellermann (2008, s/p), em referência a Rostow (1974), menciona que, para haver
uma progressão, deve-se percorrer o mesmo caminho social, relacionando as etapas a serem
traçadas pelos Estados que ainda não alcançaram um nível satisfatório de desenvolvimento:
1) A economia tradicional: marcada pela utilização de ciência e tecnologia prénewtoniana de baixa produtividade e predominância da atividade agrícola e estrutura
social hierarquizada, tendo a família como importante papel da organização social.
2) Pré-condições para o arranque: sociedades em fase de transição onde se avança
nas modificações e se estabelecem as condições para o desenvolvimento, período de
coexistência da sociedade tradicional e moderna; incorporação de tecnologias e
conformação de uma estrutura institucional que permita a disseminação da atividade
industrial.
3) A arrancada, “take off”: remoção dos agentes ligados ao passado e superação das
resistências ao desenvolvimento. Elevação da taxa de investimento para 10% da
renda nacional decorrente de um processo de expansão rápida das atividades
industriais, explorando recursos naturais e métodos de produção até então não
aproveitados. Soma-se a isso a formação de uma nova estrutura política,
institucional e social, que sustente o crescimento durante toda essa fase que
corresponde à participação efetiva no processo de desenvolvimento.
4) Marcha para a maturidade: utilização de todas as potencialidades tecnológicas
existentes; elevação da taxa de investimento acima do crescimento populacional,
pleno funcionamento da indústria, com foco especial nos serviços e com o
crescimento se tornando autossustentado.
5) Era do consumo em massa, etapa do desenvolvimento pleno em que a maior parte
da população atingiu um nível de renda que excede as necessidades básicas,
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impulsionando o crescimento de uma indústria voltada à produção de bens de
consumo duráveis e também o crescimento do setor terciário na empregabilidade.

Logo, todas as sociedades, no âmbito econômico, podem ser tipificadas em uma das
cinco etapas apresentadas por Rostow (1974). Contudo, o meio ambiente não era apreciado
em nenhuma delas e só ganhou força na década de sessenta, quando foi colocado como
variante do fator analítico do desenvolvimento econômico, principalmente no trabalho de
Robert Solow (Amazonas, 2007).
Em prosseguimento à marcha evolutiva de inserção da matriz ambiental no cenário
desenvolvimentista, surge o Clube de Roma, também conhecidos como “Zeristas”. O Clube
de Roma foi fundado em 1968, por uma associação informal de personalidades independentes
da política, dos negócios e da ciência com os seguintes objetivos:
Os objetivos do Clube de Roma são: identificar os problemas mais cruciais que vão
determinar o futuro da humanidade, através da análise prospectiva e integrada, para
avaliar cenários alternativos para o futuro e para avaliar os riscos, as escolhas e
oportunidades, desenvolver e propor soluções práticas para os desafios
identificados; comunicar os novos insights e conhecimentos derivados dessa análise
para os tomadores de decisões nos setores público e privado e também para o
público em geral e para estimular o debate público e a ação efetiva para melhorar as
perspectivas para o futuro.
O Clube de Roma, em seus primeiros anos, com foco sobre a natureza dos
problemas globais, a "problemática" sobre os "limites do crescimento" e de novos
caminhos para o desenvolvimento mundial. O Clube de Roma está se concentrando
em seu novo programa sobre as causas profundas da crise sistêmica, definindo e
comunicando a necessidade de a visão e os elementos de uma nova economia, que
produz riqueza real e bem-estar, o que não degradar os recursos naturais e fornece
empregos significativos e renda suficiente para todas as pessoas. O novo programa
também abordará valores subjacentes, crenças e paradigmas3. (tradução livre).

O referido clube foi um marco para a discussão sobre o desenvolvimento, pois
considerava que o meio ambiente era toda a estrutura do sistema e recolocou a problemática
na finitude dos recursos naturais, com a proposição do crescimento zero. Esta atitude radical
foi tomada em virtude de que os maiores prejuízos causados à biosfera eram provenientes da
atividade humana, ou seja, antropocêntricos. Com a limitação do crescimento, pensou-se que
a proteção seria mais efetiva.

3

The aims of the Club of Rome are: to identify the most crucial problems which will determine the future of humanity
through integrated and forward-looking analysis; to evaluate alternative scenarios for the future and to assess risks, choices
and opportunities; to develop and propose practical solutions to the challenges identified; to communicate the new insights
and knowledge derived from this analysis to decision-makers in the public and private sectors and also to the general public
and to stimulate public debate and effective action to improve the prospects for the future.
The Club of Rome, in its early years, focused on the nature of the global problems, the “problematique”, on the “limits to
growth” and on new pathways for world development. The Club of Rome is focusing in its new programme on the root
causes of the systemic crisis by defining and communicating the need for, the vision and the elements of a new economy,
which produces real wealth and wellbeing; which does not degrade our natural resources and provides meaningful jobs and
sufficient income for all people. The new programme will also address underlying values, beliefs and paradigms (Tradução
nossa). Disponível em <http://www.clubofrome.org/?p=324>. Acesso em 10 Maio 2014.
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Todavia, ressalte-se que a iniciativa sofreu severas críticas, podendo destacar-se a não
diferenciação de região (macro ou micro) ou até mesmo cidades. Cada parte do globo sofre
influências as mais diversas possíveis como política, incentivos não governamentais, cultura,
economia. Assim, tratar todos os Estados, indistintamente, propondo-lhes metas radicais,
apesar de ser um ato ousado e eventualmente necessário, não foi efetivo.
O livro, resultado das pesquisas do Clube de Roma, encabeçado por Dornella
Meadows e coautores, foi traduzido para mais de vinte e quatro idiomas e vendido em todo o
mundo. Contudo, após mais de quarenta anos de fundação da referida equipe, alguns críticos
atuais têm criticado o trabalho severamente.
Tim Worstall (2012, s/p), escritor britânico, é um deles. Em recente matéria publicada
na renomada Revista Forbes!, Worstall incisivamente tece comentários acerca da atualização
da pesquisa de Meadows (Limits to Growth), mencionando que o trabalho é bizarro:
Parece ser um daqueles esportes obscuros que algumas pessoas se dedicam, você
sabe, como engomar extremamente ou causar especulações. Refiro-me,
naturalmente, para a atualização constante do Relatório do Clube de Roma, em
Limites do Crescimento. Parece que a cada ano ou dois alguém sai com mais uma
coletânea de dados atuais e traça um paralelo com o antigo relatório para nos dizer
mais uma vez que aieeeee ! vamos todos 'morrer!
A atualização constante é necessária , claro, porque de acordo com a última
atualização todos nós deveríamos já estar mortos, os oceanos vazios, o ambiente e a
biodiversidade arruinados apenas uma memória distante. Além disso, nenhum
combustível ou mineral para utilizar4. (Tradução livre).

Em que pesem os diversos argumentos, sejam eles positivos ou negativos, é imperioso
destacar que o Clube de Roma foi um grande avanço para a área ambiental, mesmo que seus
ideais extremistas fossem apenas o embrião de toda a gestão ambiental globalizada.
Nesse momento da história mundial, a pesquisa do Clube de Roma (Limits of Growth),
conforme dito em linhas anteriores, condenava o crescimento sem observância da vertente
ambiental, de modo a colocar em risco todo o globo. Com a realização da Convenção de
Estocolmo, em 1972, o discurso da primeira ministra da Índia, Sra. Indira Gandhi,
surpreendeu a todos os governantes presentes quando pronunciou:
Os problemas ambientais dos países em desenvolvimento não são os efeitos
colaterais da industrialização excessiva, mas refletem a inadequação do
desenvolvimento. Os países ricos podem olhar sobre o desenvolvimento como a
4

It seems to be one of those obscure sports that some people indulge in, you know, like extreme ironing or spelunking. I
refer of course to the constant updating of the Club of Rome’s report on Limits to Growth. It seems like every year or two
someone comes out with yet another mash up of current data and the old report to tell us all once again that aieeeee! we’re all
gonna’ die!
The constant updating is necessary of course because according to the last update we should all already be dead, the oceans
empty, the atmosphere befouled and biodiversity just a distant memory. Plus no fuel or minerals to do anything about it with.
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causa da destruição do meio ambiente, mas para nós é um dos principais meios de
melhorar o ambiente para viver, ou o fornecimento de alimentos, água, saneamento
e abrigo; de fazer os desertos verdes e as montanhas habitável. A pesquisa e
perseverança de pessoas dedicadas nos deram uma visão que é susceptível de
desempenhar um papel importante na formação dos nossos planos futuros. Vemos
que por mais que o homem anseie por bens materiais, eles nunca podem dar-lhe
plena satisfação. Assim, o mais alto padrão de vida deve ser alcançado sem alienar
as pessoas de seu patrimônio e sem despojando a natureza de sua beleza, frescura e
pureza tão essencial para nossas vidas.
A questão mais urgente e fundamental é a da paz. Nada é tão inútil como a guerra
moderna. Nada destrói tão instantaneamente, tão completamente, como as armas
diabólicas que não só matam, mas mutilam e deformam os vivos e os que ainda não
nasceram, que envenenam a terra, deixando longas trilhas da feiura, aridez e
desolação sem esperança. Que projetos ecológicos podem sobreviver a uma guerra?
O primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme Sr., já chamou a atenção da
Conferência para isso em palavras poderosas.
É claro que a crise ambiental, que o mundo está enfrentando, irá alterar
profundamente o destino futuro ou o nosso planeta. Ninguém entre nós, qualquer
que seja o nosso estado, a força ou circunstância pode permanecer inalterado. O
processo de mudança desafia atuais políticas internacionais. Será que a crescente
consciência de "uma terra" e "um ambiente" guiar-nos para o conceito de "uma
humanidade"? Haverá uma partilha mais equitativa dos custos ambientais e de maior
interesse internacional pelo progresso acelerado do mundo menos desenvolvido? Ou
, vai ficar confinado a uma preocupação estreita, com base na auto suficiência
exclusiva? 5 (tradução livre)

O discurso firme de Indira, concretizado na realidade dos países emergentes,
demonstrou que ao mundo não era possível, naquela época, o estabelecimento de um
crescimento zero proposto pelo Clube de Roma, pois primeiramente os Estados em pobreza
precisariam melhorar o meio em que vivem, apontando que o homem está inserido no próprio
ambiente e referindo-se à necessidade de utilizar o meio ambiente para subsistência. Faltava
uma tomada de consciência quanto aos problemas ambientais urgentes para o bem da própria
humanidade. Mesmo assim, a proteção a este bem tão valioso fora ressaltada como marco
evolutivo social da humanidade.
5
The environmental problems of developing countries are not the side effects of excessive industrialization but reflect the
inadequacy of development. The rich countries may look upon development as the cause of environmental destruction, but to
us it is one of the primary means of improving the environment for living, or providing food, water, sanitation and shelter; of
making the deserts green and the mountains habitable. The research and perseverance of dedicated people have given us an
insight which is likely to play an important part in the shaping of our future plans. We see that however much man hankers
after material goods, they can never give him full satisfaction. Thus the higher standard of living must be achieved without
alienating people from their heritage and without despoiling nature of its beauty, freshness and purity so essential to our lives.
The most urgent and basic question is that of peace. Nothing is so pointless as modern warfare. Nothing destroys so instantly,
so completely as the diabolic weapons which not only kill but maim and deform the living and the yet to be born; which
poison the land, leaving long trails of ugliness, barrenness and hopeless desolation. What ecological projects can survive a
war? The Prime Minister of Sweden, Mr. Olof Palme, has already drawn the attention of the Conference to this in powerful
words.
It is clear that the environmental crisis which is confronting the world, will profoundly alter the future destiny or our planet.
No one among us, whatever our status, strength or circumstance can remain unaffected. The process of change challenges
present international policies. Will the growing awareness of "one earth" and "one environment' guide us to the concept of
"one humanity"? Will there be a more equitable sharing of environmental costs and greater international interest in the
accelerated progress of the less developed world? Or, will it remain confined to a narrow concern, based on exclusive selfsufficiency?
Disponível
em
http://lasulawsenvironmental.
blogspot.com.br/
2012/07/indira-gandhis-speech-atstockholm.html) Acesso em 10/maio/2014.
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2.1 A função utilitarista do meio ambiente, sua evolução e digressão às catástrofes
ambientais
Tamisando-se a história das antigas civilizações, não é difícil observar como o meio
ambiente possui tamanha importância para as remotas sociedades, em que pese o conluio
ético-ambiental existente entre ser humano e natureza. As sociedades antigas necessitavam do
meio ambiente, principalmente, na atividade agrícola, como, a título de exemplo, a anciã
sociedade Suméria, como bem explica Frederico Mella (2004, p. 214):
Uma das riquezas da civilização Suméria era constituída pela agricultura. A
irrigação, iniciada pelos sumérios e nunca interrompida no decurso de dois milénios,
estendeu-se a todas as regiões, tornando-as extremamente férteis. Os principais
produtos eram: cevada, sésamo, trigo e tâmaras.

A ideologia ambiental das civilizações antigas utilizava a natureza como mecanismo
para explicar outros ramos da ciência pensante do ser humano, já que é de tamanha
importância sua utilidade para toda uma sociedade em desenvolvimento como urbe e como
potência filosófica, social, econômica e educacional, como utilizavam os gregos antigos, nos
ensinamentos de Josafá Carlos (2002, p.29):
Marcados desde o início com uma noção de lei (nomos) que inspirava a organização da
cidade, do universo e do indivíduo, os gregos conservam, na religião popular, um naturalismo
que levava em conta os elementos e fenômenos da natureza. O mito popular de Dionísio é um
dos exemplos que mostra que a partir dele é possível falar do mundo divino, do universo e do
homem. Não resta dúvida de que para os gregos, sobretudo os pré-socráticos, a natureza
(physis) é vista como ordem inspiradora, sobretudo no período denominado de cosmológico,
em que a relação entre physis e kósmos era fundamental. Até mesmo a teologia era explicada
a partir da natureza, em que os deuses eram expressões naturais como Gaia (terra), Urano
(céu), Tártaro (inferno), Hemera (luz terrena) etc.

Em continência, inúmeros são os pensadores que destacam a importância e utilidade
do meio ambiente numa visão ampla de interesses para se obter uma vida saudável e feliz.
Acerca desse pensamento, Dalai Lama (2001, p. 23) expressou da seguinte maneira:
“A vida é tão preciosa para uma criatura muda quanto é para o homem. Assim como ele busca
a felicidade e teme a dor, assim como ele quer viver e não morrer, todas as outras criaturas
anseiam o mesmo”.
Ademais, urge destacar a tamanha importância do meio ambiente para a tribo
Duwamish6, onde o Cacique Seattle (s/d) escreveu uma carta ao Ex-Presidente dos Estados
Unidos Francis Pierce, no ano de 1855, após este pronunciar que desejava adquirir o território
da tribo.
O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O
grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e de sua benevolência. Isto é
6

Tribo indígena que vive no oeste dos Estados Unidos da América – Washington.
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gentil de sua parte, pois sabemos que ele não precisa da nossa amizade. Vamos
pensar em sua oferta. Se não pensarmos, o homem branco virá com armas e tomará
nossa terra. O grande chefe em Washington pode acreditar no que chefe Seatlle diz,
com a mesma certeza com que os nossos irmãos brancos podem confiar na mudança
das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. Como
podes comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não
somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como podes então comprá-los de
nós? Decidimos apenas sobre coisas de nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para
meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas
florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas
tradições e na crença de meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende
nosso modo de viver. Para ele, um pedaço de terra é igual a outro. Porque ele é um
estranho que vem de noite e rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua
irmã, é sua inimiga, e depois de a esgotar, ele vai embora. Deixa para trás a cova de
seu pai, sem remorsos. Rouba a terra dos seus filhos. Nada respeita. Esquece o
cemitério dos antepassados e o direito dos filhos. Sua ganância empobrece a terra e
deixa atrás só desertos. Tuas cidades são um tormento para os olhos do homem
vermelho. Talvez seja assim por ser o homem vermelho um selvagem que nada
compreende. Se eu decidir a aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve
tratar os animais como se fossem irmãos. Sou um selvagem e não compreendo que
possa ser certo de outra forma. Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias,
abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do trem. Sou um
selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais
valioso do que um bisão que nós, os índios, matamos apenas para sustentar a nossa
própria vida. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais
desaparecessem, os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo quanto
acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo está relacionado entre si.
Tudo quanto fere a terra fere também os filhos da terra.7

Com o desenrolar dos séculos, a utilidade do meio ambiente é nitidamente visível e
importante em toda e qualquer sociedade. No mais, o descontrole no uso dos recursos naturais
alavancou uma triste evolução ambiental, caracterizada por uma crise em relação ao ser
humano para com o meio ambiente.
Por outro lado, a ideia de meio ambiente, como utilidade essencial à sociedade, veio
tomando um curso evolutivo conforme a modificação do pensamento científico no caminhar
das eras, tendo a proteção ambiental como um ideal universal, conforme ensina Luís Paulo
Sirvinskas (2012, p. 94):
Tal necessidade de proteção do ambiente é antiga e surgiu quando o homem passou
a valorizar a natureza, mas não de maneira tão acentuada como nos dias de hoje.
Talvez não se desse muita importância à extinção dos animais e da flora, mas existia
um respeito para com a natureza, por ser criação divina. Só depois que o homem
começou a conhecer a interação dos micro-organismos existentes no ecossistema é
que sua responsabilidade aumentou.

Após a revolução industrial e a última Grande Guerra, o meio ambiente se tornou um
direito humano fundamental, de caráter universal, num liame de direito difuso ideológico ao
neoconstitucionalismo, que traz em seu núcleo “a necessária noção de preservacionismo [...]

7

Disponível em http://www.culturabrasil.org/seattle1.htm Acesso em 08 Jan 2014
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onde o ser humano é inserido em uma coletividade e passa a ter direitos de solidariedade ou
fraternidade (2012, p. 1204)”.
Nesse marco social e jurídico, a base filosófica do neoconstitucionalismo (direito de
terceira dimensão), em face do meio ambiente, é consagrada no art. 225 da Carta Maior de
1988, por transcender o pensamento de interesses individuais, mas, como já mencionado,
passa a preocupar a proteção em nível humanitário, enriquecido pelo princípio da
solidariedade ou fraternidade consagrado no art. 3º, I da Suprema Lei brasileira
(CANOTILHO, 2000).
Mesmo importante, convém esclarecer que, embora haja nítida confusão entre
direitos humanos e direitos fundamentais, sendo eles indissociáveis em seu conteúdo, são
também distintos à medida que os direitos fundamentais são aqueles incorporados ao
ordenamento jurídico interno de cada Estado, enquanto que os direitos humanos são direitos
básicos inseridos em Diplomas Internacionais, voltados à proteção do respeito ao ser
humano.
Tratados e encontros sobre o meio ambiente surgiram em patamar internacional,
fazendo com que Estados preocupassem com o meio ambiente numa perspectiva econômica,
pactuando entre si, a fim de criar obrigações e uma responsabilidade ambiental de magnitude
global.
É válido destacar o pensamento e a visão do Desembargador José Renato Nalini
(2004, p. 201) que menciona a mentalidade atual dos países em prol da tutela ambiental:
Estados-nação desenvolvidos já concluíram ser muito menos dispendioso prevenir
um custo ambiental, impedindo que o dano se verifique, do que arcar com os
prejuízos posteriormente. Sem dizer que há perdas irrecuperáveis, que vão para a
coluna da insolvência, dentre os débitos sociais e éticos do país.
[...] É legítima e necessária a atuação de todos, na preservação desse patrimônio
comum. A presente proposta acalenta o despretensioso intuito de fazer pensar a
respeito de uma ética ambiental e de sugerir a atuação concreta de quem se sentir
motivado a transmitir à posteridade um planeta menos machucado do que hoje.

2.2 Convenção de Estocolmo (1972)
Meio ambiente é vida, e vida não apenas é o direito de nascer ou a mera
possibilidade de permanecer vivo, mas também o direito de viver num ambiente propício à
dignidade. Isto significa ter acesso à moradia decente, à alimentação, à saúde; ter um meio
ambiente saudável; ter direito de ser respeitado como ser único em toda sua diversidade e
complexidade, que é pilar da filosofia do Estado Democrático de Direito, este que difunde o
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ensinamento: impor o “Estado a serviço do homem e não o homem a serviço do Estado”
(CANOTILHO, 2000, p. 225).
Com esse ponto, desde o prelúdio da humanidade, a relação do ser humano com o
meio ambiente é totalmente intrínseca, tanto em matéria de desenvolvimento e necessidade de
suprimir as carências de sobrevivência, quanto em matéria de divindade. Este elo natural
aumentou no ponto em que o homem visualizou a finidade do ecossistema em relação à
perspectiva de vida do ser consciente que a utiliza de modo predatório, fomentado pelo novo
modelo de produção criado pela Revolução Industrial, além do número crescente da
população mundial.
Em oportunidade, a consciência ambiental começou a ter força, especificamente, na
década de 70, pela junção de um grupo de estudiosos das diversas nações, conhecido por
Clube de Roma, o qual criou um relatório intitulado “The limits to growth” (Os limites do
crescimento).
Acerca do relatório produzido pelo Clube de Roma, Fabiano Melo Gonçalves de
Oliveira (2012, p. 19) destaca:
O relatório produzido pelo Clube de Roma afirmava que o mundo não suportaria um
crescimento desenfreado, motivo pelo qual se pregava um conjunto de ações para
conter o crescimento populacional e a redução das atividades industriais, e,
consequentemente, uma redução no consumo de recursos naturais. É claro que o
relatório sofreu críticas, gerou debates e, sem dúvida, contribuiu para uma reflexão
sobre o problema.

Em seguida, no ano de 1972, alimentada pelos problemas existenciais no manuseio
do meio ambiente pelo ser humano e pelo estudo apresentado pelo Clube de Roma, surgiu, no
dia 05 de junho de 1972, na cidade de Estocolmo – Suíça, a Conferência das Nações Unidas
pelo Meio Ambiente (CNUMA), conhecida, também, como Conferência de Estocolmo.
Aos comentários de Le Preste (2005, p. 174-175) a respeito dos principais fatores
que levaram as Nações Unidas a realizarem uma Conferência Mundial sobre a tutela do meio
ambiente foram:
1) o aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram inúmeras
preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da quantidade e da
qualidade das águas disponíveis;
2) o aumento da publicidade dos problemas ambientais, causado especialmente pela
ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos foram visíveis (o
desaparecimento de territórios selvagens, a modificação das paisagens e acidentes
como as marés negras são exemplos de eventos que mobilizaram o público);
3) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transformação das
sociedades e de seus modos de vida, especialmente pelo êxodo rural, e de
regulamentações criadas e introduzidas sem preocupação suficiente com suas
consequências em longo prazo;
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4) inúmeros outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cientistas e
pelo governo sueco, considerados de maior importância, afinal, não podiam ser
resolvidos de outra forma que não a cooperação internacional. São exemplos destes
problemas: as chuvas ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de metais
pesados e de pesticidas que impregnavam peixes e aves.

A Conferência trouxe vários ideais para o bem comum internacional, mesmo com o
grande número de críticas dos países subdesenvolvidos. Contudo, foi a primeira reunião que
tratou sobre meio ambiente, “com o objetivo de fazer um balanço dos problemas ambientais
em todo o mundo para buscar soluções e novas políticas governamentais com o intuito de
reduzir os danos causados ao meio ambiente (OLIVEIRA, 2012, p. 21)”.
Assim, um dos seus resultados foi a aprovação da Declaração de Estocolmo, o
verdadeiro alcorão mundial dos ambientalistas, que determinou, dentre alguns objetivos, a
criação de um programa, pelas Nações Unidas, em prol do meio ambiente. Com este objetivo,
criou-se o Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente (PNUMA), com sede na cidade
de Nairobi – Quênia, que tem como norte a fiscalização de programas e atividades em
proteção ao meio ambiente, bem como aspectos financeiros e organizacionais.
Não houve só a Declaração e o Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente,
na Conferência de Estocolmo foi votado e criado, também, um Plano de Ação para o Meio
Ambiente, composto por cento e nove recomendações, organizadas em três grandes tipos de
políticas: “(a) as relativas à avaliação do meio ambiente mundial, o denominado ‘Plano Vigia’
(Earthwatch); (b) as de gestão do meio ambiente; (c) as relacionadas às medidas de apoio
(como a informação, educação e formação de especialistas)” (SOARES, 2003, p. 54)”.
De notória importância internacional foi a realização da Conferência de Estocolmo,
propiciadora de ideais que consolidaram bases administrativamente político-ambientais, em
que se despertou, principalmente, a consciência das Nações e de seus membros sociais.
No que pese aos termos de impactos jurídicos sobre legislações internas dos países
signatários, verifica-se que os Estados que promulgaram novas Constituições – após a
Conferência de Estocolmo – incluíram a tutela ambiental em seu texto constitucional, como
foi o caso das Constituições do Chile (1972), Grécia (1975), Portugal (1976), Espanha (1978)
e Brasil (1988), dentre outras.
2.3 A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente
Em escala nacional, a Lei Federal nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do
Meio Ambiente - PNMA, no dia 31 de agosto de 1981, foi a primeira norma legal brasileira
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que tutelou o meio ambiental como um todo, diferentemente das legislações anteriores, por
exemplo, o Decreto-lei nº 227/67 (Código de Mineração); a Lei nº 5.187/67 (Código de Caça)
ou a Lei nº 6.833/80 (Código Brasileiro do Ar). Estas legislações tratavam da proteção
ambiental em matéria específica, diferente da lei nº 6.938/81, como bem leciona Antônio
Beltrão (2009, p. 103):
[...] pode-se afirmar que a Lei 6.938/1981 consiste no primeiro diploma legal em
nosso direito positivo que disciplinou de forma sistematizada o meio ambiente,
definindo meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e
recursos ambientais.

Além da proteção ambiental em nível completo, criou-se, com a Política Nacional do
Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), impondo seus mecanismos legais e outros dispositivos.
Passo a passo, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) foi eleito, por lei,
para ser o organizador da Política Nacional do Meio Ambiente, atuando em todas as esferas
federativas – União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios – além das
entidades/fundações do Poder Público em geral.
Fábio Melo Gonçalves de Oliveira (2009, p. 56) arrola toda a composição do
SISNAMA, quais sejam:
O SISNAMA apresenta a seguinte composição:
a) órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente
da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais
para o meio ambiente e os recursos ambientais;
b) órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, as normas e padrões compatíveis
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
c) órgão central: Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de planejar,
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Aqui cabe uma importante
observação: na redação original da Lei n. 6.938/81, consta como órgão central a
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Todavia, trata-se de
órgão extinto em 1992 e substituído pelo Ministério do Meio Ambiente;
d) órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão
federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Apesar
de não constar na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, considera-se
igualmente como órgão executor do SISNAMA o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme dispõe o Decreto n. 99.274/90,
que regulamentou a Lei n. 6.938/81 (art. 3º, IV);
e) órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução
de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de
provocar a degradação ambiental;
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f) órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

Dentre os órgãos que compõem o SISNAMA, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) é um dos importantes mecanismos administrativo-ambientais vigentes
no Brasil, tendo em seu corpo constitutivo 108 conselheiros e representantes de toda a esfera
Federal, Estadual, Distrital e Municipal, além dos entes do terceiro setor.
A lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981 – estabelece em seu art. 8º toda competência do CONAMA, da seguinte forma:
Art. 8º Compete ao CONAMA:
I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;
II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e
das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados,
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades
privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto
ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;
III – Revogado a partir da instalação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Lei no 11.941, de 27/5/2009;
IV – homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na
obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental (VETADO);
V – determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e
a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;
VI – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da
poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência
dos Ministérios competentes;
VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais,
principalmente os hídricos.
Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o
Presidente do CONAMA.

Em continuidade, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente objetiva vários
ideais político-sociais, prevendo em seu conjunto legal uma gama de determinações que
devem ser observadas pela sociedade e, especialmente, pelo Estado, na visão da utilização
consciente dos recursos naturais, conforme elencado no art. 4º do mesmo códex:
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental, relativa à qualidade e ao
equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios;
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III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o
uso racional de recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio
ecológico propício à vida;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos.

Destacando-se o mencionado inciso I do art. 4º, tal dispositivo se refere, claramente,
ao pensamento da responsabilidade ambiental dos Estados no que tange ao tema
desenvolvimento sustentável, clausurado na Convenção de Estocolmo de 1972, da qual o
Brasil é signatário. É importante mencionar que, a bem da verdade, a Política Nacional do
Meio Ambiente cria um balancete entre atividade econômica e meio ambiente. Acerca da
afirmativa, menciona Sirvinskas (2012, p. 112):
A Política Nacional do Meio Ambiente, portanto, não pretende sacrificar o
desenvolvimento econômico do país em benefício do meio ambiente. Por outro lado,
tal desenvolvimento econômico há de se compatibilizar com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Um dos principais
instrumentos para alcançar esse objetivo consiste na utilização de tecnologia.

Em outro giro, a Lei nº 6.938/81 apresentou um grande desenvolvimento legal para
o ordenamento jurídico, prevendo em seu núcleo a égide ambiental como um todo. Todavia,
em degrau constitucional, apenas no ano de 1988 houve a promulgação de uma norma
positivista inovadora, que trouxe uma proteção ambiental como princípio constitucional
fundamental.
2.4 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o inovador capítulo
protecionista ao meio ambiente
Consagrador mencionar que a ONU (Organização das Nações Unidas) parabenizou,
em documento oficial, a qualidade com que os constituintes originais implementaram o tema
“meio ambiente” no atual Diploma Maior brasileiro. O referido documento foi tema de um
dos discursos do promulgador da Constituição de 05 de outubro de 1988, o presidente
Constituinte, o então deputado federal Ulysses Guimarães (1988): “É consagrador o
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testemunho da ONU de que nenhuma outra Carta no mundo tenha dedicado mais espaço ao
meio ambiente do que a que vamos promulgar”.
Não é por menos que a ONU parabenizou o Brasil, que conferiu um destaque
importantíssimo à proteção do meio ambiente na atual Constituição da República Federativa
do Brasil.
Desde a Constituição de 1824 até a de 1969, não era prevista uma verdadeira tutela do
meio ambiente. Ao contrário, o interesse econômico, de um modo geral, tinha superioridade
inquestionável sobre o interesse social, ou seja, o direito difuso passava despercebido, bem
como menciona Antunes (2010, p. 63):
[...] as Constituições que antecederam à atual Carta deram ao tema Meio Ambiente
um tratamento pouco sistemático, esparso e com um enfoque predominantemente
voltado para a infraestrutura da atividade econômica, e a sua regulamentação
legislativa teve por escopo priorizar a atividade produtiva, independentemente da
conservação dos recursos naturais. A Constituição de 1988 não desconsiderou o
Meio Ambiente como elemento indispensável e que servira de base para o
desenvolvimento da atividade de infraestrutura econômica. Ao contrário, houve um
aprofundamento das relações entre o Meio Ambiente e a infraestrutura econômica,
pois, nos termos da Constituição de 1988, é reconhecido pelo constituinte originário
que se faz necessária a proteção ambiental de forma que se possa assegurar uma
adequada fruição dos recursos ambientais e um nível elevado de qualidade de vida
às populações.

Cuidado e preocupação foram os elementos atentados e utilizados pelo constituinte
originário de 1988, comungando a principiologia dos direitos de terceira dimensão e os
ditames dos princípios ambientais fundamentais, a exemplo: o princípio do desenvolvimento
sustentável e o da dignidade da pessoa humana, (basilar da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948), no núcleo da Carta Magna de 1988.
De um modo geral, tornar constitucional o meio ambiente é uma moda seguida por
quase todos os países, dadas as inúmeras convenções, tratados e acordos sobre o tema.
Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 buscou unir, em
diversos dispositivos, a proteção ambiental como norma fundamental, tendo como norteador o
conhecimento e a visão de diversas áreas da ciência. Claramente, no art. 225 é visualizada a
tutela ambiental como dever do Estado e da sociedade:
Art. 225. 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 as
futuras gerações.

Muito se assemelha o conteúdo do art. 225 da Lei Constitucional de 1988 e o princípio
de número um da Declaração de Estocolmo. Acerca dessa comparação, Antônio Fernando e
Flávia Fraguetto (2004, p. 633) entendem:
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[...] enquanto a Declaração de Estocolmo afirma que o homem tem um direito
fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de vida satisfatórias, em um
ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-estar; ele tem o
dever solene de proteger e melhorar o ambiente para as gerações presentes e futuras;
e que, sob este ponto de vista, as políticas que encorajam ou permitem que se
perpetuem o apartheid, a segregação racial, a discriminação, as formas, coloniais ou
outras, de opressão e de dominação estrangeiras são condenadas e devem ser
eliminadas (Princípio 1, Declaração de Estocolmo – 1972); a Constituição Federal
determina 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.

Retornando, não apenas ao visualizado no art. 225 da Carta Magna, mas ao
protecionismo constitucional ao ambiental é previsto nas seguintes normas:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira [...].

Ainda dentro da Lei Maior de 1988, como garantia dos direitos difusos, mais
especificamente ao direito de cunho familiar, o art. 220, § 1º, II concede e estabelece:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
[...]
II - Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de
se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Outro ponto relevante são as determinações de competência comum entre a
Administração Pública, redigida no art. 23, VI e VII da Constituição da República Federativa
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do Brasil de 1988, impondo, em comum, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios o dever da tutela do meio ambiente e todo e qualquer combate à poluição em
qualquer de suas formas, bem como a preservação das florestas, da fauna e da flora. Tal
competência é chamada de Poder de Polícia, que é concedido à Administração Pública, como
bem menciona o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum, incluído o dos
sítios de valor arqueológico (CF, art. 23, III, e 216, V): encargo que não comporta
demissão unilateral. 1. L. est. 11.380, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul,
confere aos municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a
responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos, no Estado, o que vale por
excluir, a propósito de tais bens do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o
dever de proteção e guarda e a consequente responsabilidade não apenas do Estado,
mas também da própria União, incluídas na competência comum dos entes da
Federação, que substantiva a incumbência de natureza qualificadamente
irrenunciável. 2. A inclusão de determinada função administrativa no âmbito da
competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por
menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três
entidades federativas: donde, a previsão, no parágrafo único do art. 23 CF, de lei
complementar que fixe normas de cooperação (v. sobre monumentos arqueológicos
e pré-históricos, a L. 3.924/61), cuja edição, porém, é da competência da União e, de
qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a União ou os Estados dos
encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para
descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. Processo: ADI 2544 RS Relator(a):
SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 27/06/2006 Órgão Julgador: Tribunal
Pleno Publicação: DJ 17-11-2006 PP-00047 EMENT VOL-02256-01 PP-00112
LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 73-86 Parte(s): GOVERNADOR DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL PGE-RS - PAULO PERETTI TORELLY E OUTROS
GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Por fim, nesta esteira de joeiramento normativo, outros dispositivos constitucionais em
prol do meio ambiente são mencionados: Art. 5º, incisos XXIII, LXXI; Art. 20, incisos I, II,
III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI e §§ 1º e 2º; Art. 21, incisos XIX, XX, XXIII, alíneas a, b e c,
XXV; Art. 22, incisos IV, XII, XXVI; Art. 23, incisos I, III, IV, IX, XI; Art. 24, incisos VI,
VII, VIII; Art. 43, § 2º, IV, e § 3º; Art. 49, incisos XIV, XVI; Art. 91, § 1º, inciso III; Art.
129, inciso III; Art. 170, inciso VI; Art. 174, §§ 3º e 4º; Art. 176 e §§; Art. 182 e §§; Art. 200,
incisos VII, VIII; Art. 216, inciso V e §§ 1º, 3º e 4º; Art. 231; Art. 232; Art. 43, 44 e §§ do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2.5 Eco-92
Conhecida também como a Cúpula da Terra e Rio-92, a Conferência das Nações
Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) foi um encontro de governos
mundiais na cidade do Rio de Janeiro – Brasil, entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, para
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reafirmar o compromisso estipulado na Conferência de Estocolmo em 1972, indo de encontro
com seus objetivos de desenvolvimento socioeconômico em respeito aos recursos naturais, a
fim de se obter uma sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, nos
seguintes moldes, conforme Tannous e Garcia (2008, p. 194):
1) Examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o estilo
de desenvolvimento vigente;
2) Estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias não poluentes aos países
subdesenvolvidos;
3) Examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de critérios
ambientais ao processo de desenvolvimento;
4) Estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever ameaças
ambientais e prestar socorro em casos emergenciais;
5) Reavaliar o sistema de organismos da ONU, eventualmente criando novas
instituições para implementar as decisões da conferência.

No mais, com a soma do pensamento econômico com a preservação do ecossistema,
na Eco-92 foram confeccionados documentos de natureza internacional, como a Declaração
do Rio; a Agenda 21; a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima; a
Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas e a Convenção
sobre Diversidade Biológica.
Pilar dos demais documentos criados na CNUMAD, a Declaração do Rio, com seus
27 princípios e sendo um dos mais importantes documentos pactuados na Eco-92, traz o seu
mandamento preambular nos seguintes moldes (2012):
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo
se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirma a Declaração da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em
Estocolmo em 16 de junho de 1972, e busca avançar a partir dela, com o objetivo de
estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de
cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos,
trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os
interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente e
desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra,
nosso lar [...].

Outro ponto relevante a destacar, com a criação da Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, é o princípio de número 2, por meio do qual os Estados, com a
confecção do acordo da Carta das Nações Unidas, somada aos princípios do direito
internacional, detêm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas
próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, “e a responsabilidade de assegurar
que atividades sob sua jurisdição, ou seu controle, não causem danos ao meio ambiente de
outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional (2012)”.
Relativo a outros documentos implementados na Eco-92, destaca-se a Agenda 21,
como reza Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira (2012, p. 30):
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A Agenda 21 é um programa de ação com diretrizes para a implementação do
desenvolvimento sustentável. É uma tentativa de promover, em escala planetária,
um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental,
justiça social e eficiência econômica. A Agenda 21 é um compromisso político de
alto nível que busca concretizar a harmonização do desenvolvimento econômico
com a proteção ambiental.

A Agenda 21 teve sua origem em 1984, com a criação da Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo ex-Secretário Geral das Nações Unidas Javier Pérez
de Cuellar e presidida por Gro Harlem Brundtland, tendo como parâmetro uma comissão que
avaliasse todos os processos de degradação ambiental e os programas combatentes. No ano de
1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento criou um documento
intitulado de ‘Nosso futuro comum’, que passou a ser conhecido como o relatório de
Brundtland.

2.6 Protocolo de Kyoto
Um dos documentos criados durante a Conferência das Nações Unidas pelo Meio
Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, foi a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, considerado o primeiro documento de âmbito
internacional a discutir o assunto aquecimento global e a reconhecer que a emissão de gases
poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, influencia a mudança caótica do sistema
climático mundial.
Conforme alguns de seus artigos, os Estados signatários se comprometeram na
seguinte forma:
Coletar e compartilhar informações acerca de gases causadores do efeito estufa,
políticas nacionais e melhores práticas; lançar estratégias nacionais e melhores
práticas; lançar estratégias nacionais quanto a tais gases e adaptá-los aos impactos
que estão por vir, incluindo a previsão de apoio financeiro e tecnológico aos países
em desenvolvimento; cooperar na preparação para adaptação aos impactos da
mudança climática (Beltrão, 2009, p. 172).

Com o início das atividades da Convenção, no ano de 1994, os países signatários se
reúnem anualmente para debater sobre as mudanças já ocorridas e atividades que podem ser
planejadas. Este encontro dos Estados é intitulado como Conferência das Partes (COP),
destacando-se o encontro ocorrido no ano de 1997 na cidade de Kyoto – Japão (COP-3).
A título de conhecimento, a Conferência das Partes, conhecida por COP, é o órgão
superior que toma decisões no plano da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).
Nisso:
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As quatro primeiras reuniões da COP foram realizadas anualmente. A partir da
quinta reunião, a COP passou a se reunir de dois em dois anos. Trata-se de reunião
de grande porte que conta com a participação de delegações oficiais dos 188
membros da Convenção sobre Diversidade Biológica (187 países e um
bloco regional), observadores de países não-parte, representantes dos principais
organismos internacionais (incluindo os órgãos das Nações Unidas), organizações
acadêmicas, organizações não-governamentais, organizações empresariais,
lideranças indígenas, imprensa e demais observadores.
Durante a COP, organiza-se amplo espaço de exposições de países e organizações
internacionais e nacionais, bem como amplas reuniões de consulta de lideranças
indígenas e organizações ambientalistas. Antes da reunião, é organizado um amplo
Fórum Global de organizações ambientalistas e acadêmicas. Durante a segunda
semana de reunião, é organizado o Segmento Ministerial da COP, com a presença de
mais de uma centena de ministros de meio ambiente de todos os continentes.
Durante a COP são tomadas Decisões que detalham mais a Convenção. Essas
Decisões podem estabelecer protocolos, programas de trabalho ou ainda metas
específicas. As decisões da COP são orientadas por recomendações do Órgão
Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico - SBSTTA.
(Disponível em http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidadebiologica/como-funciona-a-cdb/item/7532 Acesso em 22 Jun 2014).

Não somente os motivos encorajadores ou negociações entre Estados, mas foi
observada a necessidade de determinar metas e exigências mais concretas. Neste intuito foi
confeccionado o Protocolo de Kyoto, determinando que os países membros de seu Anexo I8,
assim intitulados desenvolvidos, reduzissem o nível de emissão de gases do efeito estufa
(GEE) para o nível de 5% em relação aos níveis de emissões do ano de 1990, no período entre
os anos de 2008 e 2012.
Sua vigência foi a partir do dia 16 de fevereiro de 2005, ano em que o Brasil aprovou
suas determinações por meio do Decreto Legislativo de nº 144, promulgado, posteriormente,
pelo Governo Federal através do Decreto nº 5.445, no dia 12 de meio de 2005.
Ao contrário do esperado, menciona Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira (op. cit.
33):
[...] em meio às preocupações com a crise econômica global, na última Conferência
das Partes da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima (COP 17), realizada em
dezembro de 2011, em Durban (África do Sul), os países concordaram em negociar
até 2015 um tratado ambiental em que todos (incluindo nações em desenvolvimento,
como China e Brasil) se comprometerão com metas obrigatórias de redução de
emissões de carbono, para serem implementadas a partir de 2020. Desta forma, o
Protocolo de Kyoto, que expiraria em 2012, foi estendido até 2017, mas sem Japão,
Rússia e Canadá.

2.7 Declaração de Copenhagen

8

Os países membros do Anexo I são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Eslováquia,
Espanha, Estados Unidos da América, Estônia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália,
Japão, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, República Checa, Romênia, Suécia e Suíça.
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No dia 19 de dezembro de 2009, na cidade de Copenhagen, na Dinamarca, ocorreu a
15º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 15), encontro de líderes
mundiais com o objetivo de ratificar e reiterar as questões ambientais que ainda não tiveram
uma resolução de destaque. Em todos os debates durante o encontro tornaram cada vez mais
relevantes as discussões políticas mundiais pela proteção ambiental, principalmente pelo
grande índice de mobilização da comunidade civil, e porque nunca houve “uma COP
precedida por tantas manifestações e ações em favor de um acordo sobre mudança climática
em sintonia com as principais recomendações da melhor ciência do clima disponível”.
Durante a reunião, que foi (Abranches, 2010, s/p):
A décima quinta conferência das partes da Convenção do Clima foi única na história
das COP. Foi a primeira em que estiveram tantos dirigentes globais, mais de cem,
depois da Rio 92. O grau de mobilização da sociedade civil nunca foi tão grande.
Nunca uma COP foi precedida por tantas manifestações e ações em favor de um
acordo sobre mudança climática em sintonia com as principais recomendações da
melhor ciência do clima disponível.

Com a grande problemática da indústria crescente e atrelado ao descumprimento, ou
não atingimento das metas em prol do meio ambiente, “na reunião, americanos e os chamados
países BASIC (Brasil, África do Sul, Índia e China) defenderam ações para limitar o aumento
da temperatura a 2º C, sem prever metas para países desenvolvidos”, podendo, assim,
substituir o Protocolo de Kyoto. Além do mais, o ponto mais relevante, principalmente aos
países em desenvolvimento, foi destacado como pioneiro durante a 15º Conferência das
Partes.
Durante a COP-15 foi firmado, dentre outros, um financiamento de recursos que
serão encaminhados aos países em desenvolvimento, diante do ideal da convenção quadro
para Mudanças Climáticas, tendo em vista que:
as emissões de países em desenvolvimento ainda são relativamente baixas quando
comparadas às de países desenvolvidos, não obstante a parcela das emissões globais
originárias de países emergentes deverá crescer para que eles possam satisfazer suas
necessidades sociais e de desenvolvimento (ABRANCHES, 2010)9.

No que pese ao recurso financeiro, veiculou-se matéria no Planeta Sustentável,
Jéssica Fernandes:
Visando propiciar condições adequadas para que países em desenvolvimento
possam se comprometer com as políticas climáticas, a secretária de Estado norte
americana Hillary Clinton anunciou que apoiará um fundo de financiamento de
longo prazo de US$10 bilhões por ano. Ademais, o FMI recentemente anunciou que
criará um Fundo Verde, estimado em US$ 100 bilhões até 2020, e países do G20 já

9

Disponível em http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=281 Acessado em 10/maio/2014
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estariam sendo convidados pela ONU a considerarem propostas para um New Deal
Verde. (FERNANDES, Jéssica, 2010)10

2.8 Rio + 20
A Eco/92, primeiro grande evento cujo tema principal foi o “meio ambiente”, trouxe
para debate vários temas protecionistas-ambiental. Em seguida foi marcado um encontro
intitulado Rio+10, organizado pelas Nações Unidas, no ano de 2002, na África do Sul,
marcando os dez anos da Eco/92, divulgado, ainda, todos os resultados até então alcançados.
Na Rio+10 foram criados e apresentados dois documentos oficiais de natureza
ambiental, como bem informa Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira (2012, p. 32):
A Declaração Política, denominada O compromisso de Joanesburgo sobre
desenvolvimento sustentável, reafirma os princípios das duas conferências anteriores
e faz uma análise da pobreza e da má distribuição de renda no mundo.
O Plano de Implementação é composto de três objetivos:
(a) a erradicação da pobreza;
(b) a mudança nos padrões insustentáveis de produção e consumo;
(c) a proteção dos recursos naturais.

Contudo, no ano de 2012, com os temas principais de economia verde no contexto do
desenvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o
desenvolvimento sustentável, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável organizou a Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
Trilhando todas as conferências mundiais sobre meio ambiente, o tema do
desenvolvimento sustentável ocupa, ainda, lugar central na política externa internacional e
nacional, uma vez que a proposta do Brasil, em sediar a Rio +20, Brasil (2012, s/p):
[...] se enquadrou nessa prioridade, ao criar oportunidade para que todos os países
das Nações Unidas se reunissem, mais uma vez no Rio de Janeiro, para discutir os
rumos do desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. Na qualidade de
Presidente da Conferência, o Brasil foi responsável pela coordenação das discussões
e trabalhou para a formação de consensos e adoção de decisões concretas visando o
objetivo do desenvolvimento sustentável.

Além dos diversos comitês internacionais e chefes de Estados, a grande participação,
de fato, ocorreu com a sociedade civil, contando com cerca de quarenta membros no total,
representantes de diversos setores sociais, órgãos estaduais e municipais do meio ambiente, da
comunidade acadêmica, de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, setores
empresariais, trabalhadores, jovens, organizações não governamentais e movimentos sociais,
selecionados em processo transparente e inclusivo.
10

Disponível em
http://www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20100310102337.pdf?PHPSESSID=9072cc3cc2d6cfeba8c
18419e655f067 Acessado em 10/maio/2014
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Com o término da Conferência Rio+20, os comitês envolvidos confeccionaram o
documento final tabulado como “O futuro que queremos”, apontando a criação de acordos
com objetivos em prol do “Desenvolvimento Sustentável, um plano de dez anos para
produção e consumo sustentáveis, a importância das questões de gênero, do direito à água e à
comida, além da urgência em se combater a pobreza”.
2.9 Tratados internacionais de natureza ambiental
Preludialmente, a importância e a riqueza trazidas pelo dispositivo dos tratados
internacionais de natureza ambiental mostram que os Estados, distintamente de suas culturas,
costumes e crenças, buscam frequentemente a proteção ambiental, nas palavras de Fernando
Soares (1995, p. 72):
A simples constatação da pletora dos tratados, acordos, convenções e demais atos
internacionais assinados entre os Estados, relativos à proteção do meio ambiente,
revela a riqueza das fontes do “jus scriptum”, representado pelos atos solenes, quer
gerais, quer especiais, estabelecidos entre os Estados, sejam os de alcance global,
sejam os de alcance regional e mesmo local.

Por outro lado, tratados internacionais são considerados, conforme Patrícia Faga
Iglecias Lemos (2008, p. 63), “como um acordo formal internacional entre pessoas jurídicas
de direito internacional público, destinado a produzir efeitos jurídicos, qualquer que seja a sua
denominação”.
Assim sendo, sobre os tratados internacionais de âmbito ambiental, o Relatório
“Nosso futuro comum”, conhecido também por Relatório de Brundtland, confeccionado na
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1983, e apresentado em
1987, lançou os ideais de desenvolvimento sustentável. Com o objetivo de satisfazer todas as
necessidades da sociedade presente, de modo a garantir suprimento necessário para todas as
gerações futuras, apresentando, também, as principais problemáticas ambientais, (GUERRA,
2006, p. 79):
a) poluição ambiental, emissões de carbono e mudanças climáticas, poluição da
atmosfera, poluição da água, dos efeitos nocivos dos produtos químicos e dos
rejeitos nocivos, dos rejeitos radioativos e a poluição das águas interiores e
costeiras;
b) diminuição dos recursos naturais, como a diminuição de florestas, perdas de
recursos genéticos, perda de pasto, erosão do solo e desertificação, mau uso de
energia, uso deficiente das águas de superfície, diminuição e degradação das águas
freáticas, diminuição dos recursos vivos do mar;
c) problemas de natureza social tais como: uso da terra e sua ocupação, abrigo,
suprimento de água, serviços sanitários, sociais e educativos e a administração do
crescimento urbano acelerado.
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A importância do Relatório de Brundtland, em escala internacional, fez com que suas
“sugestões e as exigências, encontradas no relatório, fossem transformadas posteriormente
em tratados e convenções internacionais e, também, em direito nacional em muitos países”,
(RAMOS, 2009, p. 108), por apresentar o sentido de desenvolvimento sustentável como
sendo aquele que responde as carências das sociedades modernas, por equilibrar atividade
econômica com manuseio adequado dos recursos naturais.
Em outro horizonte, a título de conhecimento, José Eli da Veiga (2010, p. 208), alega
[...] que a situação atual é muito semelhante à do início das sociedades industriais,
quando saint-simonianos, fourieristas e owenistas profetizavam e tentavam antecipar
inúmeros aspectos da modernidade [...] ao mesmo tempo, as diversas versões sobre
o “desenvolvimento sustentável” parecem estar muito longe de delinear, de fato, o
surgimento dessa nova utopia de entrada no terceiro milênio.

Por seu turno, Gustavo Krause (1999, p. 16) comenta sobre a natureza do
desenvolvimento sustentável como sendo “um projeto de sociedade alicerçado na consciência
crítica do que existe e um propósito estratégico como processo de construção do futuro. Vem
daí a natureza revolucionária da sustentabilidade”.
2.10 Incorporação de tratados internacionais de natureza ambiental na legislação pátria,
sua recepção e eficácia.
É cediço que a legislação internacional, independentemente de sua nomenclatura, é
alheia ao ordenamento jurídico e sua inserção e aplicabilidade dependem de alguns requisitos
para se tornar funcional e não violar nenhuma norma da Magna Carta. Diante disso, a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 especificou o processo de formação
dos tratados pelo país conforme será visto em linhas posteriores.
Inicialmente, o artigo 21 do referido diploma expressa que “Compete à União: I manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais”. Assim
sendo, verifica-se a personalidade jurídica dúplice da União, uma vez que é interna e
internacional.
O artigo 21 da Carta Superior determina o Brasil, através da União, como sujeito de
direitos e deveres internacionais, considerando que, a partir do momento em que determinada
pessoa jurídica está apta e envolta de capacidade para celebrar acordos, também é passível de
ser exigida no cenário internacional. Por uma interpretação analógica pode-se concluir que os
estados-membros não possuem personalidade jurídica internacional, não podendo assim
celebrar acordos no âmbito externo.
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Por seu turno, o artigo 84, VIII da Constituição Brasileira exterioriza que “Compete
privativamente ao Presidente da República: celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”. Este dispositivo constitucional é
de suma relevância, porque expõe a competência privativa do chefe do executivo federal em
celebrar os tratados internacionais. Logo, como toda competência privativa, é passível à
delegação. No Direito Internacional Público é muito comum ocorrer que o Ministro das
Relações Exteriores ou até mesmo algum representante do governo, dotado de carta de plenos
poderes, represente a nação. Se a Magna Carta restringisse a norma, determinando a
competência exclusiva, a contrario sensu, somente o Presidente da República poderia assinar
os Pactos de natureza externa.
Prosseguindo na análise constitucional do trâmite procedimental de incorporação dos
tratados no ordenamento jurídico pátrio, é imperioso destacar o artigo 49, inciso I do Diploma
Supremo, o qual manifesta que:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

Diante do ciclo exposto acima, é plausível tecer ponderações conclusivas de que a
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determinou que ao Chefe do
Executivo Federal caberá a negociação dos tratados que envolvem o País, considerando que o
indivíduo é o principal expoente da dinâmica das relações diplomáticas e internacionais. Por
conseguinte, o Congresso terá a função de apreciar o diploma estrangeiro de modo a aproválo ou recusá-lo, iniciando os debates pela Câmara dos Deputados e seguindo para o Senado.
O ingresso do acordo pela Câmara não é por mera escolha. Em análise profunda do
instituto, se esta Casa recusar o tratado, arquivar-se-á sem envio ao Senado. Caso seja
aprovado, este último apreciará, e, havendo concordância, expedirá o Decreto Legislativo.
Verifica-se, assim, que há o controle do Legislativo no Executivo, mas a soberania é
completamente respaldada, pois representa a vontade do próprio povo (Câmara dos
Deputados).
Por fim, com o Decreto Legislativo, o Presidente da República deverá ratificá-lo para
que entre em vigor. Precisas as lições de Seitenfus e Ventura (2001, p. 35):
Do texto constitucional sobressai que, embora um poder de iniciativa importante
seja destinado ao Presidente da República, natural num regime presidencialista
típico, como é o caso brasileiro, o Poder Legislativo federal dispõe de também
relevantes prerrogativas, como a competência de aprovação dos tratados
internacionais ordinários, conditio sine qua non da vigência dos últimos.
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Após a dinâmica do procedimento interno que os diplomas estrangeiros devem
percorrer para obterem validade e aplicabilidade no Brasil, depara-se com a situação tão
debatida pela doutrina e jurisprudência: a hierarquia de normas.
A Convenção de Viena sobre direito dos Tratados de 1969 foi remetida ao Congresso
Nacional no ano de 1992 e, após longos anos, em 2009, foi promulgada por meio do Decreto
Legislativo n.º 7030, com oitenta e cinco artigos, um anexo e duas reservas, ou seja, dois
artigos com cujo texto o Brasil não concordou.
O primeiro artigo isolado foi o 25 que apregoa a aplicação provisória do tratado
enquanto estiver em sede de negociações. Considerando a insegurança jurídica que poderia
eventualmente causar e até mesmo em obediência ao comando constitucional, tal diploma não
estava em sintonia com o regramento interno.
O artigo 25 do Decreto Legislativo 7030/09 expressa:
Artigo 25
Aplicação Provisória
1. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entra
em vigor, se:
a) o próprio tratado assim dispuser; ou
b) os Estados negociadores assim acordarem por outra forma.
2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra
forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, em relação a um
Estado, termina se esse Estado notificar aos outros Estados, entre os quais o tratado
é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se tornar parte no tratado.

Por sua vez, foi reservado o artigo 66 que dispõe sobre o processo de solução judicial
de arbitragem e de conciliação:
Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação
Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, nos 12
meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será
adotado:
a) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53
ou 64 poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional
de Justiça, salvo se as partes decidirem, de comum acordo, submeter à controvérsia
a arbitragem;
b) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer
um dos outros artigos da Parte V da presente Convenção poderá iniciar o processo
previsto no Anexo à Convenção, mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral
das Nações Unidas.

O artigo 66 menciona os artigos 53 e 64, os quais expressam regras de solução de
conflitos, quando houver conflito, como regras gerais do Direito Internacional Geral. A
situação no Brasil é um pouco mais complexa em virtude de que a própria hierarquia
proveniente de diplomas alienígenas é controversa na doutrina. Porque não há uma
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concretude no posicionamento interno, não há como firmar compromissos internacionais, pois
ao certo não serão cumpridos.
Os acordos celebrados entre os Estados, ou até mesmo com as Organizações
Internacionais, não possuem caráter coercitivo pleno, ou seja, o descumprimento das regras,
na maioria das vezes, não acarretará em nenhuma punição para o país propriamente dito.
Talvez alguma retaliação aduaneira, ou pressão de outros Estados, mas não há a força cogente
proveniente das normas propriamente ditas. Tal reflexão não é unânime na doutrina.
Retornando ao estudo da escala hierarquizadora, o Brasil dispôs o regramento do
procedimento de ingresso da norma internacional, mas fora silente quanto à posição
hierárquica. Para melhor compreensão, mister cindir o período anterior à Emenda
Constitucional 45 de 2004 e posterior à Emenda, considerando inclusive a mudança de
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
No início, a visão acerca da lei externa (tratado) era tida como um diploma que não
tinha nenhuma variante na escala hierárquica, sendo equivalente às leis ordinárias. Conforme
acórdão proferido pelo pleno do STF, publicado no DJU de 18.05.01, que julgou a medida
cautelar da ADI-MC 1480-3/DF:
No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão
hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da
República.
[...]
Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao
direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de
validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias,
havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público,
mera relação de paridade normativa. Precedentes.
No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia
hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados
ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno
somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento
doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério
cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando cabível, do critério da
especialidade.
[...]
O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível ao princípio
pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o
problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da
República, cuja suprema autoridade normativa deve sempre prevalecer sobre os atos
de direito internacional público.
Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil – ou aos quais o Brasil venha a
aderir – não podem, em consequência, versar matéria posta sob reserva
constitucional de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política
subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio
normativo da lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra
espécie normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais já
incorporados ao direito positivo interno. (ADI-MC 1.480-3/DF, julg. 04.09.1997, in
DJU de 18.05.2001)
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Depreende-se da análise do julgado do supremo que há apenas duas facetas no sistema
piramidal de Hans Kelsen: a Constituição e as Leis Ordinárias (sejam elas internas ou tratados
já incorporados no ordenamento).
Com o passar dos anos, percebeu-se que esta visão não era suficiente para solucionar
todos os conflitos, considerando principalmente os tratados que versavam sobre os direitos
humanos. Considerá-los como leis ordinárias talvez não fosse o melhor caminho.
No ano de 2004, a Magna Carta de 1988 sofreu a Emenda de número 45, a qual trouxe
a modificação em diversos dispositivos, dentre eles no artigo 5º, §3º, in verbis:
Art. 5º "Omissis"
§ 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 isso, está previsto que os diplomas alienígenas que tratarem de direitos humanos,
e que forem aprovados com o quórum qualificado, serão equivalentes às normas
constitucionais propriamente ditas. Um grande passo para os direitos humanos foi dado
internamente, mas os traços evolucionistas no cenário mundial têm data pretérita.
Os direitos humanos possuem um tratamento internacional concretizado em vários
diplomas, podendo se destacar dois grandes pactos, quais sejam: o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais. Esses diplomas internacionais não são os únicos a normatizar a questão, sendo que
vários tratados foram realizados após a decisão política que culminou com a Declaração
Universal dos Direitos do Homem.
Após entrar em vigor a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (logo
depois do término da segunda grande guerra, no ano de 1945), as sociedades observaram o
quão repudiante é o desrespeito ao íntimo do ser humano e a importância de zelar pelos
direitos fundamentais num paradigma genérico. Com efeito, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos é uma carta de intenções e princípios sem força normativa, considerando
que se trata de diploma sem força cogente, ou seja, não há força imperativa (Lafer, 1994).
Essa Declaração iniciou uma nova era protecionista aos direitos da pessoa humana.
Em virtude da necessidade de se tutelar amplos direitos, vários instrumentos – ligados
diretamente à Declaração de 1948 – surgiram para estabilizar a relação entre indivíduos, que
mereciam possuir os mesmos direitos.
Podem-se destacar como grandes passos evolutivos na proteção da pessoa humana a
Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1948), a
Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher
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(1979), a Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989), a Convenção Sobre a Supressão e
Punição do Crime de Apartheid (1973), a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados
(1951), a Convenção Contra a Tortura (1984), a Convenção Contra a Discriminação na
Educação (1960), a Convenção da OIT n° 29 sobre o Trabalho Forçado (1930), a Convenção
n° 105 da OIT sobre o Trabalho Forçado (1957), a Convenção da OIT n° 111 sobre a
Discriminação Relativa a Emprego e Ocupação (1958), a Convenção Sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência (2006).
Filho (2012, p. 52) acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Marco histórico para a luta dos direitos e garantias individuais, pois estabeleceu que
a promoção de tais direitos deveria ser o critério organizador e humanizador na
relação entre governantes e governados. Os direitos humanos tornaram-se um tema
global no mundo pós-guerra. Representam o reconhecimento do ser humano como
fim, e não como meio.

Desde o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção à
vida é destacada como uma garantia universal, atrelada, também, a proteção ambiental,
devendo aquela proteção ser interpretada em todos os seus níveis. Em seguimento, o art. 3º da
citada Declaração expressa o mesmo sentido, ao prever que “toda pessoa tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal”.
No Documento Universal, não é expressamente prevista a garantia de um meio
ambiente saudável para todos como uma garantia à vida; no entanto, como a tutela do meio
ambiente tem por fim garantir e impor a todos a proteção de um ecossistema saudável, para as
presentes e as futuras gerações, o Direito Ambiental, nesse ponto de vista, é um Direito
Humano por primazia.
Nesse sentido, sustenta Lafer (1994, p. XXIV) que:
Os direitos humanos também não são como o meio ambiente um tema global
evidente em função da, hoje, inequívoca percepção de que os danos ecológicos ou a
inadequada gestão interna do meio ambiente têm repercussão transfronteira e, por
isso, são do explícito interesse dos estados e da comunidade mundial.

Além do mais, impor e interpretar o Direito Ambiental como norma de Direito
Humano é, de fato, necessário por ser matéria de repercussão em nível internacional,
conforme Ramos (2012, p. 41):
O meio ambiente é preocupação internacional per se, já que degradações ocorridas
do meio ambiente dentro do território de um Estado podem afetar todo o planeta. Tal
situação não ocorre no tocante aos direitos humanos, uma vez que a proteção local
de direitos humanos não afeta per se os interesses de um cidadão de outro Estado.

Com o Direito Humano em destaque e com o advento da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, uma das primeiras a tratar o Direito Ambiental como direito
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difuso em consonância ao neoconstitucionalismo, a relação de direitos humanos se estendeu,
como ensina Lafer:
O direito ao desenvolvimento, reivindicado pelos países subdesenvolvidos nas
negociações, no âmbito do diálogo Norte/Sul sobre uma nova ordem econômica
internacional; o direito à paz, pleiteado nas discussões sobre desarmamento;
o direito ao meio ambiente arguido no debate ecológico; e o reconhecimento dos
fundos oceânicos como patrimônio comum da humanidade, a ser administrado
por uma autoridade internacional e em benefício da humanidade em geral.

(LAFER, 1991, p. 127).
Por outro lado, como já citado, a proteção à vida está intimamente interligada à
proteção do meio ambiente, no dispositivo preambular da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz, também, desde o
seu preâmbulo, o mandamento nuclear do sistema brasileiro contemporâneo e seus princípios
políticos constitucionais, os quais nada mais são que decisões políticas fundamentais,
concretizadas em normas conformadoras do sistema constitucional positivo.
Em breve análise, o Preâmbulo Constitucional brasileiro expressa que:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar [...].

O doutrinador Miranda (1988, p. 211) ensina que há importância jurídica no
dispositivo preambular da Lei Maior, uma vez que:
[..] não se afigura plausível reconduzir a eficácia do preâmbulo (de todos os
preâmbulos ou de todo o preâmbulo, pelo menos) ao tipo de eficácia própria dos
artigos da Constituição. O preâmbulo não é um conjunto de preceitos, é um conjunto
de princípios que se projetam sobre os preceitos e sobre os restantes setores do
ordenamento.

O preâmbulo da Constituição, portanto, não possui um valor normativo a ponto de
poder ser suscitado para uma eventual inconstitucionalidade de alguma lei. Contudo, está
impregnado de valor de alta abstração, ou seja, possui em seu cerne um conjunto de princípios
que servirão como norte ao aplicador do direito. O fato de não ser uma norma, em sentido
estrito, não significa que não deva ser respeitado.
A palavra “bem-estar”, descrita no preâmbulo da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, hermeneuticamente, possui uma dimensão muito mais ampla,
assegurando um “estado de total bem-estar físico, mental e social (MACHADO, 2010, p.
1082)” para o indivíduo, que nada mais é que uma tutela à vida e ao meio ambiente.
Nesse caminhar, dada a importância do meio ambiente natural, são evidentes as
características do princípio da solidariedade ou fraternidade, determinantes para um meio
ambiente genericamente sustentável, no conteúdo central da Declaração Universal dos
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Direitos Humanos, já que é um direito fundamental de todo ser humano, resguardado e
impregnado na Carta Magna, viver em plenitude com um sistema ecológico balanceado.
Mas uma grande lacuna não deixou de se formar no ordenamento jurídico nacional.
Os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45/04 contêm o caráter
supralegal, ou seja, acima das leis ordinárias e abaixo da própria Constituição. Assim, há três
facetas da pirâmide. A primeira com a Constituição composta por suas normas originárias,
emendas constitucionais e tratados de direitos humanos aprovados com o quórum do
parágrafo terceiro do artigo quinto do Diploma Maior; a escala intermediária com a
supralegalidade, constante dos acordos internacionais, que versam sobre direitos humanos,
não aprovados com o quórum qualificado e, em análise fria da lei, por aqueles anteriores à
Emenda 45; por fim, as leis ordinárias juntamente com os pactos internacionais de matérias
diversas.
Seria o objetivo de o legislador causar este divisor com a Emenda Constitucional
45/04? Seria viável ter subcategorias de tratados dentro do ordenamento jurídico, ou seja,
tratados de direitos humanos com e sem quórum qualificado de aprovação? O mesmo
fundamento teórico sendo dividido por critérios meramente quantitativos? Um exemplo
simples de total discrepância seria a aprovação de um protocolo como emenda constitucional.
É cediço que o Protocolo representa uma modalidade de acordo internacional, que
visa complementar o tratado anteriormente celebrado. A Convenção de Genebra de 1949
(caráter supralegal) é o instrumento principal e seus anexos (Protocolos) podem ser normas
constitucionais. Como o complementar é superior àquele que o originou?
Para os questionamentos acima, tomados com o fulcro de reflexão, Celso Lafer
(2006, p. 421) ensina que o dispositivo acrescentado pela EC 45/04 apenas reconheceu a
natureza material da norma constitucional dos direitos humanos, ou seja, apenas o deixou
expressamente previstos para que eles tenham o aspecto formal:
O novo §3º do art. 5º pode ser considerado como uma lei interpretativa destinada a
encerrar as controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias suscitadas pelo parágrafo 2º
do artigo 5º. De acordo com a opinião doutrinaria tradicional, uma lei interpretativa
nada mais faz do que declarar o que preexiste, ao clarificar a lei existente.

Valério Mazzuoli (2005, p. 89) também comunga do entendimento de que os tratados
de direitos humanos já detinham a força constitucional, sendo que a reforma proveniente da
Emenda Constitucional 45 ocasionou apenas alterações de cunho formal:
Fazendo-se uma interpretação sistemática do texto constitucional em vigor, à luz dos
princípios constitucionais e internacionais de garantismo jurídico e de proteção à
dignidade humana, chega-se à seguinte conclusão: o que o texto constitucional
reformado quis dizer é que esses tratados de direitos humanos, ratificados pelo
Brasil, que já tem status de norma constitucional, nos termos do § 2º do art. 5º,
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poderão ainda ser formalmente constitucionais, ou seja, ser equivalentes às emendas
constitucionais, desde que, a qualquer momento, depois de sua entrada em vigor,
sejam aprovados pelo quorum do § 3º do mesmo art. 5º da Constituição.

Ao apresentar visão oposta ao raciocínio apresentado, André Lemos (2013, p.135),
menciona que no cenário brasileiro, os tratados passam apenas a ter força cogente após a
Emenda Constitucional 45/04, relacionando que antes dessa reforma a incorporação os
tratados eram tidos como norma ordinária.
Tratando-se de Brasil, os tratados passam a ter cunho obrigacional efetivo após o
ano de 2004, quando se promulga a Emenda Constitucional 45. Antes disso, alguns
doutrinadores posicionavam no sentido de que a incorporação dos tratados de
direitos humanos ocorria no mesmo nível da legislação ordinária infraconstitucional
e, assim, não poderiam derrogar ou contrapor a norma suprema. Por todos,
elencamos Kildare Gonçalves de Carvalho. (LEMOS, André. 2013, p. 135).

Independente do grau hierárquico que o detenha, os tratados, desde que incorporados
por Decreto Legislativo e sancionado pelo Chefe do Executivo Federal, possuem cunho
obrigacional, considerando que estamos em um Estado Democrático de Direitos, onde regras
são colocadas como limites e valores para o convívio social. Um acordo internacional
incorporado nada mais é do que uma lei. O fato de sua iniciativa se dar em âmbito externo
não lhe retira a força cogente interna. Em caso de conflito aparente de normas, devemos
analisar o sistema piramidal de Kelsen. Caso não haja nenhuma problemática, é uma norma
como tantas outras existentes no Brasil.
Torna-se importante verificar como o sistema de outros Estados próximos
incorporaram os direitos humanos.
A Constituição Argentina, em seu artigo 75, determina a hierarquia superior às leis:
Tratados e concordatas têm uma hierarquia superior à lei. A Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem; Declaração Universal dos Direitos Humanos; a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos; o Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos e seu Protocolo Facultativo; a Convenção sobre a Prevenção e Punição
do Crime de Genocídio; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher; a Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes a Convenção sobre os Direitos da
Criança em suas condições têm hierarquia constitucional, não revogará qualquer
seção da primeira parte da presente Constituição e deve ser entendida como um
complemento aos direitos e garantias reconhecidos. Eles podem ser relatados,
conforme o caso, pelo Poder Executivo Nacional após a aprovação de dois terços de
todos os membros de cada Casa. Outros tratados e convenções sobre direitos
humanos, depois de ter sido aprovada pelo Congresso, será necessário o voto de dois
terços de todos os membros de cada Casa para apreciar o estatuto constitucional.
(ARGENTINA, 1995).11
11

Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
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Por seu turno, outro precedente é a Constituição da Venezuela de 2000 (artigo 23)
prevê que os tratados têm hierarquia constitucional e prevalecem sobre o ordenamento
jurídico comum:
Tratados, pactos e convenções sobre direitos humanos, assinados e ratificados pela
Venezuela têm hierarquia constitucional e prevalecem sobre a legislação interna, à
medida que contêm disposições relativas ao gozo e ao exercício mais favoráveis
do que às estabelecidas pela Constituição e pela leis da República, e são
imediatamente e diretamente aplicado pelos tribunais e outros organismos públicos.
(VENEZUELA, 1999).12

Feito o panorama acerca da inserção dos direitos humanos no ordenamento jurídico
nacional é importante relacionar agora o direito ambiental ao direito humano. Mas este
paralelo só é possível quando se busca a essência dos direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais não se limitam àquele extenso rol de previsto no artigo 5º da
Magna Carta. Os parágrafos primeiro e segundo do referido artigo possuem importância
ímpar:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...) §1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata;
§ 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.

Depreende-se da análise do parágrafo segundo que há a possibilidade de existirem
direitos e garantias fundamentais esparsos, seja em tratados ou na própria constituição,
demonstrando que o rol do artigo quinto não é exemplificativo. Já o parágrafo primeiro é de
real importância, pois dita que as normas de cunho fundamental contêm aplicabilidade
imediata, a qual merece uma melhor elucidação.

Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la
Convención sobre los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los
demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional.
12
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre
su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
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O legislador, ao fornecer aplicabilidade imediata aos direitos fundamentais, teve como
escopo a efetividade desta modalidade de garantia, considerando a sua essencialidade.
Fazendo um paralelo com os acordos de cunho externo, aqueles que possuam normas de
cunho fundamental também, por força do parágrafo primeiro do artigo quinto da Constituição
da República de 1988, têm aplicabilidade direta.
Diante disso, por estar intimamente ligado à vida, o meio ambiente pode ser
considerado um direito fundamental. Não há vida sem o ambiente. Por ser tão relevante, a
Constituição Brasileira prevê um capítulo específico para o meio ambiente, sendo que o artigo
225 preza o direito ao meio ecologicamente equilibrado e determina o dever de proteção
mútuo, ou seja, é uma obrigação do Estado e de cada indivíduo pormenorizadamente.
Neste sentido, o Princípio 1 da Convenção de Estocolmo de 1972 menciona:
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe
permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação
de proteger e melhorar o meio ambiente, para as presentes e futuras gerações.

Como explanada, além de ser direito fundamental, a referida norma consuetudinária
ainda faz referência a um importante princípio do direito ambiental, qual seja o da proteção
intergeracional.
A princípio faz-se necessário esclarecer acerca da distinção no que tange aos direitos e
garantias fundamentais. Assim, verifica-se que o consagrado artigo 5° da Constituição aborda
direitos e deveres individuais e coletivos, os quais, cabe dizer, são espécies do gênero direitos
e garantias fundamentais, já que estão inseridos no título II da bíblia política.
Rui Barbosa já tratava da temática quando ao explorar a Carta de 1981 apontou a
diferença entre os arranjos tão somente declaratórios, que se limita a reconhecer a legalidade
dos direitos, são os direitos propriamente ditos. Assim como os arranjos assecuratórios, que
atuam ao limitar o poder, no objetivo de defender os direitos, e que se mostram como
verdadeiras garantias.
Neste diapasão, apresentam-se oito elementos que atuam como caracteres dos direitos
e garantias fundamentais, quais sejam: a historicidade, a universalidade, a limitabilidade, a
concorrência, a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade (PIOVESAN,
2012, p. 89).
É necessário ter em mente que os direitos fundamentais não tiveram o seu manar de
forma conjunta e nem concomitante, posto que cada nova conquista da humanidade deu-se em
uma época distinta, sendo que muitas dessas conquistas configuram o alcance de direitos
fundamentais.
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No entanto, é crucial entender que os direitos fundamentais, apesar de divididos
didaticamente em gerações ou dimensões, não devem ser entendidos separadamente, posto
que sua ramificação mostra tão somente o reconhecimento de um juízo de valor desses
direitos em momentos históricos distintos.
A sucessiva consagração de direitos por ser gradativa origina as gerações dos direitos
fundamentais. Contudo, a expressão gerações de direitos fundamentais está um tanto quanto
obsoleta, em virtude de que o aparecimento de uma nova geração não acarreta na exclusão
nem abandona as conquistas das gerações anteriores já alcançadas. Esse fato fez com que o
vocábulo fosse oportunamente alterado para dimensões.
Em assim sendo, a Revolução Francesa, com seus princípios de liberdade, igualdade e
fraternidade, teve uma considerável influência na história dos direitos fundamentais, o que
amparou e consagrou os direitos de primeira e segunda dimensões.
A ligação de um Estado autoritário para um Estado Democrático de Direito manifesta
os direitos fundamentais de primeira dimensão; objetiva valores e ideais que se interrelacionam diretamente com a busca e a concretização da liberdade dos direitos civis e
políticos. O indivíduo detém direitos oponíveis erga omnes13, principalmente em face do
Estado déspota.
Documentos elaborados nos séculos XVII, XVIII e XIX são marcas robustas da
representação dos direitos fundamentais de primeira dimensão, são elas: a Magna Carta de
1215, subscrita pelo rei João Sem Terra, em 1648; Paz de Westfália, 1679; Habeas Corpus
Act, 1688, Bill of Rights; as Declarações americanas e francesas de 1776 e 1789,
respectivamente.
Os direitos de segunda dimensão, além de estarem ligados à Revolução Francesa,
também sofreram influências da Revolução Industrial, principalmente quando se relembra da
peleja da classe proletária na busca da efetivação de direitos sociais, econômicos e culturais
de titularidade coletiva.
Os documentos relevantes que emanaram desse evento foram a Constituição do
México em 1917; a Constituição da Primeira República Alemã, oficialmente Constituição de
Weimar 1919; o Tratado de Versalhes, também em 1919, e no âmbito nacional temos a
Constituição de 1934 (PIOVESAN, 2012, p. 233).
Os direitos fundamentais de segunda dimensão inovam ao trazer à tona o elemento das
garantias institucionais, que:

13

Do latim: para todos
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embora consagradas nas Constituições, não se configuram como direitos subjetivos
atribuídos diretamente ao indivíduo, mas como normas protetivas de instituições
enquanto realidades sociais objetivas, tais como a família, a imprensa livre e o
funcionalismo público. Por não garantirem aos particulares posições subjetivas
autônomas, não lhes é aplicado o regime dos direitos fundamentais. (NOVELINO et
al., 2010, p. 355)

O desenvolvimento tecnológico e as relações existentes entre as comunidades
internacionais – características de uma sociedade moderna – são o marco dos direitos
fundamentais de terceira dimensão. Novas preocupações antes não realçadas aparecem com
um caráter mais relevante, mostrando-se aptas ao respeito e a notoriedade, como é o caso da
preservação ambiental e da devida proteção aos consumidores, uma vez que são
hipossuficientes.
Sua preocupação é voltada para a humanidade, em que as garantias ultrapassam os
limites do direito individual apresentando-se então dos direitos transindividuais. Assim
Bonavides (2006), em referência ao jurista Karel Vazak, demonstra um arquétipo para
explicar os direitos de terceira dimensão; direito ao desenvolvimento, direito a paz, (cabe
lembrar que este é classificado, por alguns estudiosos como Bonavides, como de quinta
geração), direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à propriedade e direito
de comunicação.
No que concerne aos direitos fundamentais de quarta dimensão, há certa divergência
entre os doutrinadores sobre seu campo de incidência. Assim, apresentam-se duas correntes.
Norberto Bobbio (2011) defende a ideia de que a pesquisa biológica toma rumos cada vez
mais avançados, principalmente no campo da engenharia genética e que, por isso, são
perfeitamente capazes de ameaçarem a própria existência humana à medida que oportuna o
manejo da propriedade genética de cada sujeito.
Paulo Bonavides (2006, p. 102) guarda a segunda corrente, no sentido de que é
necessária uma forma de institucionalizar e universalizar a globalização dos direitos
fundamentais. Priorizando a ideia de democracia direta, informação e pluralismo.
Por derradeiro, em relação aos direitos fundamentais de quinta geração estes têm sua
razão de ser, principalmente em função de atentados terroristas que se tornam cada vez mais
frequentes no mundo cotidiano e que ofendem o direito a paz.
O direito à paz como um direito fundamental de quinta dimensão deve ser visto com
base na compaixão e no amor ao próximo e a qualquer forma de vida, razão pela qual devem
todas as formas de vida estarem sujeitas a garantias como a segurança e o respeito à
integridade física e psicológica.
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Nesse ínterim, o entendimento de Bonavides (2006, p. 108) merece destaque. Segundo
o professor, o direito à paz tem caráter supremo, revelando-se com um verdadeiro axioma, e
que, portanto, deve ser objeto de estudo em dimensão autônoma.
Outra maneira não há em refletir sobre o assunto sem visualizar o princípio 02 da
mesma Convenção a qual expressa, em linhas gerais, que os recursos naturais devem ser
protegidos em benefício da presente e futuras gerações.
A Declaração de Biscaia, proveniente de uma Reunião realizada em Bilbao (Espanha)
no ano de 1999, entrelaçou as normas abstratas em análise: Artículo 1º. Derecho al medio
ambiente (...) 3. El derecho al medio ambiente se ha de ejercer de forma compatible con los
demás derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.
O direito ao meio ambiente deve ser exercido de acordo com a compatibilidade com
os demais direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento, em tradução livre. Aqui
reforça-se a ideia de que o meio ambiente é efetivamente um direito humano.
José Adércio Leite Sampaio (2003, p 41) analisa a constituição como um diploma
intergeracional que, diante da “corresponsabilidade dos destinos, tem sua grande expressão na
manutenção dos processos vitais e no uso sustentável dos recursos naturais”.
A proximidade entre a essencialidade do meio ambiente e a própria condição humana
faz com que este meio deva ser preservado em sua plenitude, pois o homem está inserido
nesse cenário, não sendo mero espectador e sim interlocutor das relações entre causas e
efeitos, sejam eles positivos ou negativos. Precisas as lições de Bizawu e Carneiro (2010, p.
112-113):
(...) a preservação do meio ambiente é condição para preservação da vida
constituindo-se como direito fundamental, uma vez que o direito a um ambiente
sadio e equilibrado está estreitamente ligado a direito à vida e à saúde, de um lado, e
ao direito à limpeza ambiental, do outro.
(…) Deste modo a discussão inicial sobre a preservação ambiental não está mais na
visão do homem versus natureza, mas sim do homem integrado ao meio em que se
insere, em uma relação que busca equilibrar o interesse individual com a sua
responsabilidade e respeito ao outro.

Diante de toda a argumentação mencionada, pode-se concluir que mesmo a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê expressamente que os tratados
e acordos internacionais devem passar pelo crivo do Congresso Nacional e ser sancionado
pelo Chefe do Executivo Federal, em se tratado de direitos humanos e, por via analógica, do
meio ambiente como direito fundamental e humano. Utiliza-se da regra insculpida no
parágrafo terceiro do artigo 5º da Magna Carta, que determina aplicabilidade imediata das
normas que versem sobre direitos humanos. Assim sendo, qualquer morosidade dos Poderes
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em aprovar um tratado não poderão restringir direitos essenciais para a autodeterminação das
pessoas, por serem direitos intimamente ligados à própria dignidade humana, direito este
constitucionalmente amparado. Contudo, a responsabilidade civil deverá ser analisada
pormenorizadamente a fim de coibir as atividades antrópicas e responsabilizar aquelas que
prejudiquem a biota.
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3. A RESPONSABILIDADE CIVIL E NORMAS INTERNACIONAIS AMBIENTAIS
Ao verificar um prejuízo decorrente da prática de uma determinada atividade humana,
qualquer que seja esta, depara-se com o dever de reparar o dano causado a outrem. Sendo
assim, quando se fala em responsabilidade, logo vem ao entendimento a ideia do encargo de
indenizar. A concepção sobre responsabilidade civil tem por objetivo recompor a
estabilidade, ou seja, aproximar tanto o patrimônio material, quanto o patrimônio moral ao
seu status a quo.
A responsabilidade civil, como estudo das ciências jurídicas, segundo explicação de
Venosa (2013, p.2), de início manifestou-se positivamente no plano do revolucionário Direito
francês, nos remates do século XVIII, disseminado a partir de então para todos
os regulamentos e compilados subsequentes. Nesse viés, percebe-se que em questão de
responsabilidade o direito contemporâneo descende de um profundo e arrastado
desenvolvimento.
A própria aflição do homem em constranger o agente causador de um agravo, para
consertar o dano causado, já denota um crucial espírito de justiça. É o que se percebe
consoante explicação de Venosa (2013, p.5), quando menciona os apontamentos encontrados
no Código de Hamurabi, na Babilônia no ano de 1780 a.C. em que há a instigação de que as
pessoas façam justiça com suas próprias mãos, a partir da máxima de talião: “olho por olho,
dente por dente”, o que não deixa de ser um formato de reparação do dano mesmo que
primitivo.
Cabe salientar, portanto, que a responsabilidade civil nada mais é que uma
transformação e uma evolução da responsabilidade penal a qual é pregressa. Entretanto,
existe um contraste no que tange à natureza jurídica, pois há uma ramificação desigual do
direito. Sendo que a responsabilidade penal, apesar de ter dado origem à responsabilidade
civil, pertence ao direito público. Ao passo que a responsabilidade civil constitui-se na esfera
do direito privado
Ademais, tem-se que o instituto da responsabilidade civil é extremamente dinâmico.
Tendo em vista as constantes mudanças que ocorrem na sociedade, e que a levam a
transmutar-se para se adaptar às ânsias da ativa coletividade. Por isso, faz-se imprescindível o
esforço contínuo pelo aprimoramento do aparelho jurídico a fim de que o Direito não se
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aliene da realidade. E é em virtude dessa necessidade de contínuas transformações, que surge,
no bojo da responsabilidade civil, a responsabilidade civil ambiental.
A responsabilidade civil pode ser conceituada como a obrigação de reparar danos,
proveniente de ação direta ou indireta, conforme preceituam as lições de Santos e Cascaldi
(2011, p. 297):
Define-se a responsabilidade civil como sendo a obrigação de reparar os danos
materiais e morais que alguém, direta ou indiretamente, causar a outrem ou pela
qual responda em razão de lei ou contrato. Consiste, portanto, no dever de, na
medida do possível, tornar indene (sem dano – daí a ideia de indenizar) os prejuízos
acarretados por determinado fato jurídico.

A tradicional responsabilidade civil é formada por três conjecturas a saber: o dano, o
nexo causal e a culpa. No entanto, na esfera ambiental não há hipótese de culpa, sendo a
responsabilidade única e exclusivamente objetiva, nesse caso não existe o trabalho de
investigar quanto à culpabilidade, à imperícia, à negligência ou à imprudência, pois há a
obrigação de reparar o dano independentemente desses. A responsabilidade civil ambiental
pertence ao gênero da responsabilidade extracontratual do Direito Civil, também denominada
responsabilidade aquiliana.
Desde os primórdios da vida na terra e diante da substancial necessidade de
sobrevivência, verifica-se que o homem age de maneira a sugar todos e quaisquer elementos
da natureza de que possa necessitar para sua subsistência. E tal fruição dos recursos naturais
em um primeiro momento se passa devido à premência de alimentação para garantir sua
existência na terra, mas acaba por se tornar uma utilização inconsciente e irresponsável como
objetivo puro e simples de obter riqueza e ostentação de luxo.
Nesse ínterim, fica evidente que a carência de um regimento jurídico eficiente que
verse acerca da utilização sensata dos recursos oriundos da natureza e que aborde a questão
da responsabilidade ambiental, acabou por tolerar e, muitas vezes, até mesmo a incentivar a
degradação da biota. Assim, pode-se asseverar que perante essa ausência de regulamentação
de normas na seara ambiental, o ser humano é o agente motivador de toda poluição e do
exaurimento dos recursos naturais e, por certo, deve ser responsabilizado por sua conduta
danosa.
3.1 Modalidades de Responsabilidade Civil
De fato, os atos ilícitos geram efeitos jurídicos, posto que derivam da vontade direta
ou indireta do agente, mas tais efeitos contrariam e embaraçariam o ordenamento jurídico. O

73

comportamento do homem em sociedade subentende a obediência ao ordenamento jurídico e
a suas regras. Assim sendo, o ato ilícito manifesta-se em um modo ou em uma conduta
espontânea e voluntária na qual o agente que a pratica desrespeita um dever. Na verdade, em
se tratando de responsabilidade, o que se estima é a conduta do agente, num desencadear de
atos. O que não obsta que apenas uma singular atitude reflita no dever de reparar o prejuízo.
O ato ilícito advém da infração de um dever jurídico, que suscita no prejuízo a outrem
quando violado. Nascendo dessa forma um outro dever jurídico, consubstanciado na
obrigação de reparar o dano causado. Dessa feita, é interessante demonstrar que existe o
múnus jurídico primário, por muitos também chamado de originário, cujo descumprimento
ocasiona um novo múnus jurídico sucessivo, que consiste no dever de reparar o dano, por seu
turno chamado de secundário.
Nesse diapasão, apesar de não ser costumeiro entre os ilustres autores do ramo, é
necessário apresentar a peculiar diferença entre o instituto da obrigação e o instituto da
responsabilidade. A obrigação é o dever jurídico originário ou primário, e a responsabilidade
é um dever jurídico secundário, consecutivo à transgressão do precedente.
O Código Civil de 2002 alicerça um título exclusivo para tratar do tema
responsabilidade civil, o Título IX, em que o clássico artigo 927 impõe a reparação para
aquele agente causador de dano através do ato ilícito. E o próprio artigo nos remete aos
dispositivos 186 e 187, que interpretam o ato ilícito em sua essência, inclusive considerandoo como tal, o agente que pratica um ato ilícito também deve ser responsabilizado, mesmo
sendo titular de um direito reconhecido.
Com ensejo, como já demonstrado, o requisito do ato ilícito pressupõe uma conduta
ilegal e voluntária que se manifesta num dano, essa conduta pode ser tanto comissiva quanto
omissiva, ou seja, a prática ou a abstenção de um ato, respectivamente. Cabe apontar, ainda,
mais dois fundamentos básicos da responsabilidade civil: o dano e o nexo causal. Nessa
esteira, temos os três requisitos principais que juntos disciplinam e constituem o regime da
responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.
Não necessariamente a violação de uma regra leva ao dano, mas o certo é que a
percepção do dano está atrelada à noção de um prejuízo. A definição do dano é alvo de
inúmeros debates literários; o dano pode ser classificado como individual ou coletivo,
material ou moral, nessa classificação a melhor intitulação, segundo alguns autores, dentre
eles o ilustre professor Sílvio de Salvo Venosa (2013, p.38), seria econômico ou
não-econômico.
Outrossim, conforme ensinamentos do aludido autor:
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O dano ou interesse deve ser atual e certo; não sendo indenizáveis a princípio, danos
hipotéticos. Sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral, não se
corporifica a indenização. A materialização do dano ocorre com a definição do
efetivo prejuízo suportado pela vítima.

Existe a responsabilidade sem culpa, mas esta não subsiste se não houver o dano. A
obrigação de reparar, necessariamente pressupõe o dano, não bastando apenas o procedimento
ilícito ou somente o perigo de que o dano ocorra. Sem a verificação concreta desse, não há
que se falar em reparação, podendo ser o comportamento do agente tanto culposo como
doloso. Caso contrário, ao admitir uma indenização, sem advir o dano, seria o mesmo que
aceitar o enriquecimento sem causa, o qual é repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Perante o elucidado até então, é incontestável que o dano é o termômetro da
indenização, posto que a reparação de um dano sofrido deve ser comensurada em razão do
prejuízo suportado pela vítima. Sob esse panorama, vem à tona o impasse da perda de uma
chance. Para tanto, é necessário ter em mente que a regra é sempre a indubitabilidade do
dano. É uma teoria muito problemática, tendo em vista que o seu maior empecilho é a
eventual incerteza quanto à efetivação do dano.
A perda de uma chance, perte d’une chance14, apresenta-se através de situações em
que há concretos obstáculos na perspectiva de um proveito ou uma conquista. E o ato ilícito
furta da vítima a oportunidade de progredir em sua trajetória, como uma carreira profissional,
por exemplo. Consagra-se a chance, como a probabilidade em obter um benefício ou um
ganho e a verossimilhança em esquivar-se de uma perda ou supressão.
No direito vernáculo, a teoria da perda de uma chance alcança aceitação, no sentido de
que esta consiste na perda de uma chance certeira. Há de ser um agravo provindo de um fato
consumado e não um mero pressuposto hipotético ou apenas uma suposição. É fundamental a
análise profunda caso a caso, haja vista o universo de diferenças que podem ocorrer em uma
mesma situação, mas que sucede em tempo, lugar e com pessoas distintas, tornando cada
passagem peculiar. Para que assim, a perda da chance, no instituto da responsabilidade civil,
não exista no sentido de remunerar os oportunistas, mas sim em reparar cada oportunidade
perdida em determinada conjuntura.
Para concluir os quesitos que predominam na configuração da responsabilidade civil,
resta neste momento esclarecer acerca do nexo de causalidade ou nexo etiológico. Uma vez
demonstrado o ato ilícito e o dano, verifica-se que o nexo causal é o liame que liga os dois
14

Teoria surgida na França, quando a Corte de Cassação Francesa julgou procedente a aplicação da perda de
uma chance em um julgamento em 14/12/1965. No caso concreto, um médico errou o diagnóstico de um
paciente, tomando-lhe a chance de sobreviver que poderia ter, caso tivesse um diagnóstico correto.
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primeiros pressupostos da responsabilidade civil. É a conexão que amarra a conduta do
agente, o ato ilícito, à consequência por ela provocada, o dano. Entrementes, é uma unidade
referencial entre a relação de causa e efeito.
No campo da defesa, a argumentação da ausência do nexo causal é o único escudo que
o réu pode alegar para o seu resguardo. Pois, ao desconfigurar a relação de causalidade
deriva, fica prostrado o dever de indenizar, até porque ninguém tem a obrigação de se
responsabilizar por um fato ao qual não tenha dado origem. Assim sendo, o rompimento do
nexo de causalidade é um caminho para se conceber as excludentes da responsabilidade.
Dentre as excludentes do nexo causal, destacam-se o fato exclusivo da vítima, o fato
de terceiro, o caso fortuito ou força maior. No que concerne ao caso fortuito ou força maior,
como se pode verificar, os institutos foram apresentados pela expressão ou, no sentido de
alternativo, e não a expressão no sentido de agregar mais uma excludente. Isso se deve ao fato
de que, apesar de serem institutos distintos, no âmbito da responsabilidade civil o caso
fortuito e a força maior atuam como sinônimos. A doutrina expõe as mais variadas
compreensões algumas inclusive muito equivocadas, mas ambas operam para banir o nexo
causal (CAVALIERI, 2012, p. 14).
Com relação à culpa exclusiva da vítima, ocorre quando o exclusivo comportamento
da vítima é o fator preponderante para caracterizar o dano. Assim, a conduta da vítima tem
papel relevante quando representa o fato incontestável e decisivo do acontecimento. O liame
de causa e efeito desvanece ao evidenciar a culpa exclusiva da vítima. Nesse caminho,
também há a possibilidade de a culpa não ser somente exclusiva, mas ser concorrente da
vítima, juntamente com determinado agente, nesse caso o dever de reparar o prejuízo é
dividido de acordo com a intensidade da culpa de cada. Ficando cada agente responsabilizado
por uma fração correspondente a quota da intensidade de sua culpa.
Neste comenos, infere-se a existência de um terceiro, quando há outro agente além do
causador do dano e da vítima. No fato de terceiro, há um autor que é o verdadeiro motivador
do dano, e que por esse motivo exonera a responsabilidade do agente apontado pela vítima
como responsável pelo dano. Também não se pode estimar que o terceiro seja alguém com
um tipo de vínculo com o agente causador, como um filho. Não existe uma previsão expressa
em lei, muito menos um entendimento pacífico na jurisprudência. Inclusive, nada impede que
a vítima intente ação indenizatória imediatamente em face do terceiro causador do prejuízo,
mas há um grande impasse na identificação do terceiro pela vítima.
Nesse viés, é plausível a divisão da responsabilidade civil em diferentes espécies,
obedecendo ao elemento subjetivo da conduta ilícita. Dessa feita, a responsabilidade pode ser
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caracterizada em contratual ou extracontratual. Quando preexiste uma relação jurídica
obrigacional e há a violação a um dever oriundo desse vínculo contratual, consubstanciado
num inadimplemento, fica evidenciada a responsabilidade contratual. No entanto, quando
emana o dever de indenizar, sem que haja entre o ofensor e a vítima qualquer relação jurídica
que seja, e que o viabilize, estamos diante da responsabilidade extracontratual.
O professor Sérgio Cavalieri Filho (2012, p.16), observa, nesses termos:
É com base nessa dicotomia que a doutrina divide a responsabilidade civil em
contratual e extracontratual, isto é, de acordo com a qualidade da violação. Se
preexiste um vínculo obrigacional, e o dever de indenizar é conseqüência do
inadimplemento, temos a responsabilidade contratual, também chamada de ilícito
contratual ou relativo; se esse dever surge em virtude de lesão a direito subjetivo,
sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica que o
possibilite, temos a responsabilidade extracontratual, também chamada de ilícito
aquiliano ou absoluto.

Nessa lógica segue o supracitado autor:
Em nosso sistema a divisão entre responsabilidade contratual e extracontratual não é
estanque. Pelo contrário, há uma verdadeira simbiose entre esses dois tipos de
responsabilidade, uma vez que regras previstas no Código para a responsabilidade
contratual (arts. 393, 402 e 403) são também aplicadas à responsabilidade
extracontratual. (op. cit, p.17)

Ambas as modalidade de responsabilidade advêm de um dever jurídico preexistente.
No entanto, quando se pretende diferenciá-las é necessário verificar se a norma violada tem
previsão expressa em um contrato. Posto que a diretriz convencionada entre as partes
regulamentam o procedimento dos contratantes e a obrigação individualizada a qual ficam
sujeitos. Por sua ordem, existe a responsabilidade aquiliana, se o ato ilícito não estiver
previsto em nenhum contrato, mas sim positivado na lei ou em outro regulamento jurídico.
Importante frisar, quanto aos partidários da teoria monista, que censuram a bifurcação
da responsabilidade em contratual e extracontratual. Para os adeptos da tese unitária, não
pondera a aparência ou a dimensão da responsabilidade civil, uma vez que a sua repercussão
é homogênea. A teoria dualista, entretanto, tem sido mais abrangente nos países como um
todo.
No estudo da responsabilidade civil, verificar a espécie dessa, nas suas modalidades
objetiva ou subjetiva, é de extrema relevância para que se defina exatamente o agente
responsável pelo dever de indenizar a vítima, diante de cada presunção do dano. De certo, a
culpa é o principal pressuposto da responsabilidade civil subjetiva.
Mas em um conglomerado geral, quando se traz à baila a responsabilidade civil,
mister se faz entender que a palavra culpa é aplicada lato sensu, em sua vasta acepção
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incluindo também o dolo. No entanto, culpa em seu sentido estrito se consagra, quando se
fala em responsabilidade subjetiva.
Com esse rumo, a culpa se materializa através de uma conduta voluntária que acarreta
um resultado involuntário, mas que ante a falta de cuidado, atenção e esmero poderiam
perfeitamente se antever. Assim sendo, surgem os tradicionais conceitos de negligência,
imperícia e imprudência, acompanhados sempre da culpa em stricto sensu.
Na imprudência, o agente é audaz e destemido, procede precipitadamente sem antever
o resultado perigoso, muitas vezes até mesmo fatal. Por sua vez, a negligência é caracterizada
pela falta de cautela e atenção, imprescindível à conduta; pode-se dizer que a imprudência é
sinônimo de falha, enquanto que a negligencia é sinônimo de falta. Ao passo que na imperícia
não fica demonstrada a habilidade ou a técnica fundamental para o exercício de determinada
profissão ou atividade.
Os conceitos de negligencia, imperícia e imprudência devem sempre estar atrelados
à noção de que o resultado da conduta ilícita é previsível. Pois do contrário, quando
não presumido o dano, não há como sobressair a culpa. Contudo, em virtude do
avanço tecnológico e do alarmante desenvolvimento industrial – aliado ao crescimento
populacional – surgem situações que não conseguem ser acobertadas pela clássica concepção
de culpa, assim nasce a responsabilidade objetiva.
Ensina Cavalieri Filho (2012, p.157) que a responsabilidade objetiva cogita a
potencialidade de fomentar um dano, além de asseverar o progresso e a melhoria no estudo da
responsabilidade civil, nos séculos IX e XX, pois foi feita uma reflexão e uma reconsideração
de muitas premissas doravante o discernimento de que só a culpa era considerada pressuposto
para a responsabilidade civil. O legislador do Código Civil de 1916 não reconheceu a
responsabilidade objetiva como modalidade da responsabilidade civil. Entretanto, antes
mesmo disso, a responsabilidade objetiva já se manifestava como o que ocorre no transporte
ferroviário.
Nesse contexto, nota-se que a responsabilidade com culpa não se mostrava suficiente e
apta para solucionar algumas circunstâncias de dano, principalmente quando se tem em mente
a complexibilidade de comprovar a culpa e quando se trata de questões relativas à dignidade
da pessoa humana. Assim, cabe mencionar que a incidência do Código de Defesa do
Consumidor foi de extrema importância, posto que revolucionou o estudo da responsabilidade
civil no Brasil, à medida que prima pela responsabilidade objetiva nas relações de consumo.
A responsabilidade objetiva é pautada no dever de segurança e era exceção no direito
pátrio, mas acabou por alcançar uma alçada ainda maior do que a própria responsabilidade
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subjetiva. Seu nascimento desponta no senso da culpa presumida sob a ótica do dever abstrato
de não prejudicar outrem, e na defesa de que para eventual reparação de danos basta
meramente que fique demonstrado o nexo de causalidade. Surge como um paradigma, para
tanto, a questão dos acidentes de trabalho.
Apesar de a responsabilidade civil objetiva trazer uma grande evolução,
principalmente por ser uma matéria tão dinâmica, em que a premência em fazer o equilíbrio
jurídico deve ser maior que as teses inertes. Reitera-se, nesse momento, que o axioma
norteador do Código Civil vigente ainda é a culpa, este é o preceito constante no artigo 927
caput. Todavia, a responsabilidade objetiva deve ser aplicada quando há expressa previsão
em lei, como é o caso ocorrido nos crimes ecológicos, ou no arbitramento de um caso
concreto na forma brindada no parágrafo único do citado artigo.
Assim sendo, a teoria do risco descende da responsabilidade objetiva, sua maior fonte
de sustentação provém de juristas franceses, segundo essa teoria: o agente que dá origem a
um risco para um indivíduo ou até mesmo para uma coletividade e que obtém um proveito ou
lucro do risco, criado por sua conduta, deve ser responsabilizado por seus atos. Nesse cenário,
verifica-se que a noção de culpa se extravia para a noção de risco. Isto porque a ideologia do
risco procura responsabilizar aquele indivíduo que materialmente ocasionou o dano,
independentemente se o fez com algum dos três pilares da culpa, negligência, imprudência ou
imperícia, bastando para tanto a evidencia do nexo causal entre a atividade de risco exercida
e o dano dela decorrente (CAVALIERI, 2012, p. 19).
É imperioso destacar que a culpa está apensada à pessoa humana e intrínseca a sua
personalidade e a sua vontade. Ao passo que o risco está associado à instituição, à empresa e
à atividade que ela opera e está engatada ao aparelho, à máquina e à engenharia. Ao surgir na
doutrina, a Teoria do Risco logo pluralizou os seus limites, assim despontaram novas teses, as
quais são legítimas submodalidades, dentre as quais cabe salientar as teses do Risco Proveito,
do Risco Profissional, do Risco Excepcional, do Risco Criado e a Teoria do Risco Integral.
Neste momento, importa a teoria do Risco Integral, a qual pode ser considerada a mais
radical dentre todas as Teorias que abordam o risco como circunstância motivadora da
responsabilidade civil objetiva. Isso ocorre pelo fato de que na responsabilidade objetiva,
apesar da não preocupação com o quesito culpa, ainda é necessária a configuração do
elemento nexo causal. Mas consoante à tese do Risco Integral, basta não mais só a
comprovação do dano, mesmo que esteja atestado o fato exclusivo de terceiro, culpa da
vítima, caso fortuito, força maior, ou qualquer outra causa de excludente da relação de causa
e efeito.
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Diante do exposto, fica evidente que a responsabilidade civil subjetiva pautada na
culpa é deficiente, posto que não traz mecanismos suficientemente hábeis para a proteção ao
meio ambiente. Particularmente quando se traz à mente o fato de que o ser humano tem
necessidades infindáveis, em contrapartida os recursos naturais disponíveis no planeta estão
escassos. Sob esse prisma, fica certo que o dano ao meio ambiente, como patrimônio da
coletividade, tem estreita relação com a responsabilidade civil objetiva, mais precisamente
corroborado na Teoria do Risco Integral.

3.1.1 Responsabilidade Civil do Estado e meio ambiente.
Martinho Garcez Neto (2000, p. 91) assevera que o Direito francês assume papel de
relevante importância, pois se mostra o pioneiro no que tange ao estudo da responsabilidade
civil do Estado. A responsabilidade do Estado abrange, além da Administração Pública
Direta, os entes da Administração Indireta, por esse motivo também recebe a intitulação de
Responsabilidade da Administração Pública. No entanto, essa nomenclatura não é bem vista
por muitos estudiosos do setor, devido ao fato de que a personalidade jurídica é veiculada ao
Estado e não à Administração Pública, portanto esta não é portadora de direitos nem de
obrigações da seara civil. Esse entendimento é partilhado por Cavalieri (2012, p. 253).
Durante muito tempo, o princípio da irresponsabilidade do Estado consolidou uma era
prepotente e tirana, na qual o Estado, em nenhuma hipótese, era responsabilizado por um
eventual ato ilícito causador de um dano a outrem. Os termos comumente usados na época
nos remetem convenientemente a essa situação, qual seja: “O Rei nunca erra”, ou o “Estado
sou eu”. Nesses modelos ultrapassados de Administração, é certo que a vontade e os
caprichos dos governantes têm eficácia de lei e que eles nunca se aproximaram de um
problema. Na verdade, o mais próximo de indenização a que os administrados chegavam era
a possibilidade de serem ressarcidos dos danos sofridos pelos funcionários causadores do
agravo. Porém, sob a certeira insolvência do agente público, a indenização desarma-se e
perde sua razão de ser.
Sérgio Cavalieri Filho (2012), ao abordar o tema, faz o seguinte questionamento:
“Se o Estado é o guardião do Direito, como deixar ao desamparo o cidadão que sofreu
prejuízo por ato próprio do Estado?”.
Não restam dúvidas de que em um Estado de Direito, a Administração Publica – assim
como os demais cidadãos do Estado – também deve subordinar-se à lei. Assim, o preceito da
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irresponsabilidade, mesmo com a tenacidade dos mais ordeiros, perdeu força para o
raciocínio que foi rebatido tanto pela doutrina quanto pelos tribunais. Dessa feita, fica
consubstanciado a Responsabilidade do Estado no ônus imputado ao Poder Público, na
intenção de que ele repare os danos ocasionados por seus agentes no exercício da função
pública aos administrados.
Hodienarmente, já se considera inclusive a possibilidade de responsabilidade
ambiental administrativa, conforme assevera Fiorillo (2012, p.142):
Dessarte, importa registrar que condutas e atividades consideradas lesivas ao
patrimônio genético, ao meio ambiente cultural, ao meio ambiente artificial, ao meio
ambiente do trabalho e ao meio ambiente natural sujeitam em principio os infratores
(pessoas físicas e jurídicas) não só as sanções penais e à obrigação de reparar os
danos causados mas também a sanções derivadas da denominada responsabilidade
administrativa. (FIORILLO, 2012, p. 142).

Imperioso destacar que a responsabilidade civil em danos ambientais tem o viés de
tentar contrabalancear o prejuízo social. Nesse sentido Bedran (2013):
Assim, a reparação por meio de uma indenização tem o intuito de fazer com que o
meio ambiente lesado retorne ao status quo ante, ou seja, ao estado em que se
encontrava antes da ocorrência do dano. Todavia, na maioria das vezes, é
impossível a recuperação ou retorno ao estado anterior, o que torna imprescindível
a necessidade de manutenção e conservação. (BEDRAN, 2013, P. 51).

3.1.2 Responsabilidade Civil Internacional
É inegável que a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no século XVIII, foi um
marco na história da humanidade. O processo industrial incrementou, e muito, a fabricação de
produtos além de ter sido o ápice do desenvolvimento tecnológico, o qual se encontra hoje em
grau elevadíssimo. Há, ainda, de ressaltar-se a notável contribuição no que tange à
comercialização de artigos entre países, nos meios de locomoção que proporcionaram grande
facilidade no deslocamento dos indivíduos, e também nos métodos de trabalho, como
maquinários e ferramentas.
Embora existam muitos proveitos adquiridos pelo ser humano na era industrial, mister
se faz ressaltar que não houve somente privilégios. Desde então, o mundo nunca mais foi o
mesmo, ou melhor dizendo, o planeta nunca mais foi o mesmo. Nesse cenário, houve um
volumoso aumento populacional, aliado a um demasiado deslocamento do público rural para
a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Entretanto, os trabalhadores
viviam em condições subumanas, muitos dos quais podem bem ser comparados com
escravos, haja vista a excessiva quantidade ininterrupta de trabalho exausto, além de estarem
sujeitos a inúmeras doenças fatais.
Surge assim, financiando a empreitada a que se submete, o trabalhador análogo a um
escravo, o consumismo, um modelo de economia liberal que se desata ante o imenso
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desenvolvimento produtivo das indústrias. O consumo exagerado de bens e serviços,
culminado pela Revolução industrial, torna-se muito prejudicial perante o fato de levar a
exploração dos recursos naturais a níveis exorbitantes e por interferir de modo a afetar o
equilíbrio ecológico firmado pela biota.
A consequência é que o padrão de vida estabelecido pela sociedade moderna não é
nem um pouco sustentável. Relatórios apontam que o homem já extrapolou em
aproximadamente 30% o consumo de recursos dispostos no planeta e esses recursos não se
regeneram. Outrossim, em 20 de agosto de 2013 o planeta esgotou sua cota natural de
recursos para o presente ano15.
Anualmente a ONG Global Footprint Network – ao levar em conta o consumo global,
o volume da população e a predisposição da natureza em guarnecer seus recursos e
biodegradar resíduo – faz sua pesquisa e cria o chamado dia da sobrecarga, para exprimir o
realce do impacto do consumo exercido pelo homem ante os recursos naturais disponíveis no
planeta.
O resultado do estudo mostra que a cada ano os recursos se esgotam até três dias mais
cedo, e isso demonstra o quão elevado é o parâmetro de consumo nos dias atuais.
A estimativa de uma projeção é que antes mesmo de 2050 serão necessários dois
planetas Terras para sustentar a humanidade. Mas o certo é que este padrão de consumo não
tenha condições de resistir, pois a terra já demonstra sinais de que não suporta tamanha
devastação. Dessa feita, um dos maiores enfrentamentos que desafia a máquina jurídica na
transição dos tempos refere-se aos danos ambientais. Com a chegada do terceiro milênio, o
receio do agravo da situação toma uma excepcional proporção, frente ao estado de crise que
aflige o planeta sem nenhum comedimento.
Além disso, consoante explanação de José Eli da Veiga (2005, p. 188), a modernidade
está modificando o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual é desvirtuado do seu real
sentido.
A noção de desenvolvimento sustentável, de tanta importância nos últimos anos,
procura vincular estreitamente a temática do crescimento econômico com a do meio
ambiente. Para compreender tal vinculação, são necessários alguns conhecimentos
fundamentais que permitem relacionar pelo menos três âmbitos:
a) o dos comportamentos humanos, econômicos e sociais, que são objeto da teoria
econômica e das demais ciências sociais; b) o da evolução da natureza, que é objeto
das ciências biológicas, físicas e químicas; c) o da configura social do território, que
é objeto de geografia humana, das ciências regionais e da organização do espaço.
(...)
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No entanto, em contraste com essa óbvia percepção empírica, é patente o
generalizado desconhecimento, das formulações conceituais básicas da ecologia e
das leis fundamentais da termodinâmica que permitem, precisamente, relacionar as
diferentes disciplinas científicas que se ocupam desses três âmbitos. É nisso, e nas
limitações inerentes ao enfoque convencional da economia, que reside um dos
problemas centrais para a compreensão do desenvolvimento sustentável. Pior,
depois que entrou em moda, o adjetivo "sustentável" substituiu na linguagem do dia
a dia, algumas noções muito próximas, como "firme" ou "durável". Essa banalização
faz com que ele acabe sendo muito usado para qualificar um crescimento econômico
que não seria passageiro, instável, ou oscilante, ou mesmo para se referir à
consistência dos mais variáveis tipos de fenômenos. Assim, até em fofocas sobre
algum casal famoso arrisca-se a ouvir inquietações sobre a sustentabilidade do
relacionamento.

A humanidade vive uma perspectiva de urgência, no entendimento de Leonardo Boff
(1999, p. 3). Isso porque o crescimento, tanto material quanto populacional, sacrifica
demasiadamente os recursos naturais dispostos no planeta, o que também causa um certo
embaraço no amanhã das gerações vindouras.
Por este motivo, cada vez mais se torna imprescindível uma atuação proativa de toda a
coletividade no sentido de preservar e proteger o meio ambiente, uma vez que essa mesma
coletividade é a titular do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as
presentes e as futuras gerações. Isso aponta a necessidade de ratificação do princípio da
prevenção que não deixa de ser um dos mais importantes estudos do Direito Ambiental como
ciência jurídica, posto que na maioria das vezes os danos ocasionados aos recursos naturais
são irreparáveis.
Entretanto, muitas vezes os princípios da Prevenção e da Precaução, quando isolados,
não são suficientemente hábeis para erradicar o problema da degradação ambiental.
Principalmente nas situações em que o dano já é concreto, razão pela qual é necessária a
utilização do elemento reparação e em algumas vezes até do elemento repressão, como forma
de coibir o agressor e ressarcir os prejudicados nos ataques à biota. Assim surge o instituto da
responsabilidade ambiental, que deve ter como alicerce uma reforma do Direito mais
precisamente no que concerne à responsabilidade civil.
Nesse ínterim, a própria trajetória do Direito em si já demonstra certo progresso na
questão ambiental, uma vez que os bens juridicamente tutelados são agora amparados de
maneira harmoniosa ao desenvolvimento sustentável, o que de fato comprova a autonomia do
Direito Ambiental, consoante preconiza Rodrigo Zouain da Silva (2012, p. 73). Em outros
tempos, ocorria que os antigos tribunais, ao asseverar a assistência do crescimento
econômico, faziam-no de modo extremamente destrutivo e violento, sem o devido primor
para com a natureza e os seus recursos, impelindo um desfrute irresponsável. Nos dias atuais,
esses mesmos julgadores são convocados a exercer o direito de maneira a incentivar o
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crescimento econômico simultaneamente à preservação ambiental, para alcançar o princípio
da responsabilidade intergeracional ambiental.
Diante desse panorama, não se pode contradizer que o estudo do direito ambiental nos
últimos tempos caminha no sentido de se lapidar e aprimorar-se. O próprio desenvolvimento
da legislação ambiental já valida tal informação. Apesar disso, a proteção ao direito material
ou mesmo a conscientização não são capazes de combater a degradação ambiental; urge, pois,
a premência de um mecanismo que efetive o tão almejado desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, Elcio Nacur Rezende e Kiwonghi Bizawu, (2013, p. 142), asseveram
que a responsabilidade civil na seara do Direito Ambiental, compreende-se pela resposta dada
àquele que degrada o meio ambiente pela Ciência do Direito.
O instituto da responsabilidade civil como ferramenta habilitada à proteção ambiental,
apesar de poder ser considerada um instrumento promissor, sofre de algumas insuficiências. E
a inquietude que assola sociedade jurídica está diretamente ligada à questão da efetividade
das normas ambientais. Essencialmente, porque a norma processual está profundamente
adstrita às regras inerentes ao amparo dos direitos individuais. Mas no quesito Direito
Ambiental estamos frente a um direito coletivo difuso, isso porque é uma necessidade social,
um patrimônio público que implica a obrigação de ser protegido, haja vista o seu uso coletivo,
indispensável, portanto de aprimoramento na esfera procedimental.
O direito coletivo lato sensu é gênero, o qual pertence às espécies direitos difusos e
direitos coletivos, por sua vez stricto sensu. Basicamente a diferença entre eles está no grupo
de pessoas a que o direito abraça. No direito coletivo, a proteção alcança uma classe de
pessoas indeterminadas, mas que facilmente pode ser delimitado. Ao passo que o direito
difuso manifesta-se num direito transindividual, para o qual um grupo de pessoas protegidas
ao mesmo tempo em que é indeterminado e indeterminável, ou seja, refere-se a uma divisão
muito mais abrangente e ampla, tendo ainda um objeto comum indivisível.
Consoante ao entendimento supramencionado, assevera Hugo Nigro Mazzili (2011,
p.57)
Difusos, pois são interesses indivisíveis, de grupos menos determinados, entre as
quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso. O código do Consumidor
considerou difusos os interesses ou direito transindividuais, de natureza indivisível,
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato...
Para conceituar interesses coletivos, o art. 81 do CDC considerou sua
indivisibilidade entre o grupo reunido por uma relação jurídica básica comum.
Embora identificando a característica de indivisibilidade tanto nos interesses difusos
como nos coletivos, o Código passou a distingui-los pela origem do interesse, ou
seja, os interesses difusos supõem titulares indeterminados, ligados por
circunstâncias de fato, enquanto os interesses coletivos dizem respeito a grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas pela mesma relação jurídica básica.
(MAZZILI, 2011, p. 57).
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Nesse diapasão, perante o renascimento da responsabilidade civil como ingerência
jurídica na dinâmica da preservação ambiental, deve este ter arrimo no direito nacional; sem,
no entanto, deixar de verificar o tão importante conhecimento comparado. Isto porque, apesar
de constituir-se em uma ferramenta de cunho promitente para proteção aos recursos naturais,
a responsabilidade civil ambiental tem suas privações e suas falhas. Até porque em meados de
1970 e 1980, quando ocorreu o estágio de fortalecimento do estudo do Direito Ambiental e
este se tornou mais robusto, a responsabilidade civil foi alvo de desprezo e desconsideração
por muitos juristas de renome. Tal acontecimento é de fato espantoso, visto que dano e
degradação são sinônimos, e ao evidenciar o dano há o consagrado dever de indenizar.
Cavalieri Filho (2012, p. 116-121) relaciona quatro motivos que levam a refutar a
responsabilidade Civil ambiental como regimento hábil ao amparo a biota, a saber: Funcional,
Técnico, Ético e Acadêmico. A causa Funcional refere-se ao fato da responsabilidade civil ter
uma tradicional visão de ser talhado somente à reparação de danos, ou seja, exclusivamente
utilizado após a consumação do prejuízo, não havendo hipótese de considerá-lo como
instrumento preventivo. Quanto a Técnica, este motivo apresenta-se na dificuldade de
adequação do instituto ao complicado e obscuro dano ambiental, na identificação exata do
autor, vítima e dano. Isso nem sempre é fácil em matéria ambiental, pois uma ação
degradadora pode ter o dano repercutido anos depois, e em se tratando de um bem difuso, isso
torna muito mais complexo o reconhecimento dos agentes causadores e das vítimas. Além do
que alguns danos são derivados de múltiplas ações, o que também não se mostra claro, haja
vista a necessidade de identificar, perfeitamente, o fato, o dano e o nexo causal.
Por seu turno, a Ética também é vista como um motivo a rejeitar a responsabilidade
civil ambiental, a explicação é simples. Diante do fato da responsabilidade civil resultar em
uma indenização, para a qual há a imposição de um custo, de uma importância à natureza,
verifica-se uma espécie de comercialização do bem ambiental, cujo objeto primordial é pura e
simplesmente o restabelecimento do bem lesado. Mas frente à natural impossibilidade desta
reconstituição, a responsabilidade civil obriga, em último caso, a indenização, que se traduz
na tarifagem dos recursos naturais, à medida que agrega um preço ao bem ambiental
ofendido. Por derradeiro, cita-se a causa Acadêmica, para a qual há a oposição do Direito
Público em relação ao Direito Privado. O fato é que existe uma predisposição individualista
do Direito Público ao julgar-se no domínio exclusivo do bem ambiental. Em contraposição,
há a insegurança infundada do Direito Privado que se reserva e se acanha em atuar de modo a
ingerir no cerne do detrimento humano.
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Isso posto, nota-se que a costumeira responsabilidade civil não congrega uma
considerável proteção ao meio ambiente como é de se esperar. E torna o Direito sem
propósito, à medida que não traz serventia para a vida prática, porque não há garantia para a
defesa das relações homem-natureza. O que mostra o quão se torna necessária a redescoberta
do instituto da responsabilidade civil na esfera ambiental. Assim, do mesmo modo que há
apontamentos acerca da rejeição da responsabilidade civil ambiental, também são registradas
razões, frente às quais o redescobrimento do regimento se torna imprescindível.
Dentre tais razões, pode-se destacar o fato dos recursos naturais terem alterado sua
condição de infinitos a escassos, o que acarreta na sua consequente valorização e na
integração de custos ao patrimônio natural. Também é de extrema importância o
entendimento de que é necessário somar forças quando o objetivo é a preservação e a
recuperação do meio ambiente, pois as experiências de proteção complementam-se. E que a
mediação apenas do Poder Público através do controle Estatal não basta para efetivar a
proteção à biota. Aliás, a compensação dos danos impõe ao agente poluidor o ônus de integrar
aos custos de sua atividade, o montante devido à poluição que se origina. Assim sendo, a
prevenção apresenta-se não tão árdua e dispendiosa em relação à reparação.
Não obstante o discernimento de que os ideais são as atividades que trabalham no
sentido a priorizar a precaução e a prevenção, a realidade é que os danos ambientais estão
propensos a acontecer em alguma atividade, qualquer que seja esta, externalizando-se na
forma de acidentes. Ademais, há um aparente paradoxo ao imputar as iras penais e
administrativas, isentando o agente degradador a uma sanção pecuniária como consequência
da responsabilidade civil, principalmente, em tempos modernos, quando Direito se mostra
dotado de sensibilidade para com a vítima.
A responsabilidade civil é tradicional disciplina com princípios consolidados, mas que
ao envolver-se no campo da proteção ambiental transforma-se e dá origem a uma nova
categoria do direito, que nasce não por uma aparição, mas através de uma mutação, que
requinta a responsabilidade civil posto que age com rigor aos violadores e é empenhada com
os injuriados. Essa responsabilidade civil anunciada se conduz pelos princípios éticos e
morais intrínsecos ao Direito Ambiental. Entretanto, é necessário o reconhecimento de que,
mesmo revitalizada, a responsabilidade civil não solucionará o problema da saúde ambiental
que assola o planeta Terra.
Como visto, há uma minoria que não reputa a aptidão da responsabilidade civil para
funcionar na seara ambiental. Mas o fato é que ante a inexistência de um mecanismo eficiente
que se proponha a tal, o remédio é aperfeiçoar os recursos que existem. Até porque a habitual
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responsabilidade civil não dispõe de força satisfatória para induzir eventuais agentes
poluidores a se sentirem constrangidos a arcar com a responsabilidade de seus atos.
Nesse viés, mesmo que o Direito tradicional disponha de uma ampla técnica para
abranger os mais diversificados tipos de dano, consagra-se a necessidade de um regime
especial para a responsabilidade civil por dano ambiental. Isso se justifica, tendo em vista os
princípios exclusivos de tutela ao meio ambiente. Além do que, o meio ambiente, como bem
juridicamente protegido, tem substancial valia para toda a sociedade. Posto que a proteção ao
ambiente nada mais seja do que a proteção à própria vida tão individual como coletiva de
todos os seres vivos do planeta. É o que se depreende da diretriz constitucional ao qualificar o
meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem essencial à sadia qualidade de vida.
(Art. 225, CR/88)
No rol de causas que justificam a precisão de um sistema diferenciado para a
configuração da responsabilidade civil ambiental, é relevante mencionar que, além das
múltiplas causas que ocasionam o dano ambiental, há também múltiplos causadores. Bem
como um quadro de vítimas fragmentadas e anônimas, presas à manifestação retardada do
dano que investe na integridade patrimonial e física do indivíduo e nos interesses da
sociedade. Também resta ponderar que mesmo ante a difícil, mas correta identificação dos
personagens, dano, vítima e nexo causal, pode muito bem sobrevir de o agente danoso não
provir de recursos suficientes para reparar o dano causado.
A complexidade de avaliação da amplitude do dano, haja vista que a doutrina
ambiental é estruturada pela dubiedade científica com conflitos de opinião associada à
dificuldade de identificação do autor do dano, posto que resulta de riscos criados por
diferentes empresas. Continua a corroborar a ideia da necessidade de um regime especial para
tratar da responsabilidade civil em matéria ambiental, ao inverso do que ocorre em outros
países como a França. Dessa feita, há ainda a grande dificuldade em delimitar as raias num
universo de vítimas, porque o dano é resultado de condutas cumulativas que manobram a
longo termo, que se manifestam décadas após o fato e que irão afetar ainda sujeitos não
nascidos. Isso enfraquece o nexo causal, à medida que há um considerável distanciamento
entre o fato gerador e o dano ambiental.
Usualmente, as aplicabilidades da responsabilidade civil são voltadas para agir com a
compensação das vítimas, precaver acidentes, minorar os custos do sistema e no exercício da
retribuição. No que concerne à responsabilidade civil ambiental, o instituto ganha novas
cores, apesar de manter os seus pilares básicos intactos. Isso se deve ao fato de que a
preocupação não é somente com a situação transcorrida, ou seja, com o fato pretérito. Vai
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muito além disso, pois tem o devido cuidado com os acontecimentos que ainda estão por vir,
posto que também tem o potencial de causar grandes transtornos ao planeta, de difícil ou até
mesmo impossível reparação. Com efeito, apenas a reparação dos danos não é suficiente, mas
é vital sobrestar a razão de ser da ruína dos recursos naturais disponíveis no planeta.
Com cabimento, pode-se afirmar a existência de um fruto preventivo mesmo que
indireto na reparação de danos como instrumento da responsabilidade civil. Posto que a
condenação do indiciado assenta-se não somente na compensação da vítima, mas atua no
sentido de servir de estímulo para incitar eventuais agentes degradadores a assumir uma
postura, de maior cuidado, atenção e cautela nas suas condutas de modo a esquivar-se de um
possível dano. É uma execução difusa da prevenção, em que o arcaico método reparatório
amolda-se na moderna responsabilidade civil ambiental sustentada pelo principio da
prevenção.
Em tempo, é preciso levar em conta que, não obstante a evolução dos recursos
tecnológicos, ainda não foram identificados mecanismos satisfatórios que visem à
mensuração dos danos ambientais não sujeitos a recomposição. Dessa forma o resultado
preventivo da responsabilidade civil é insignificante em relação à expectativa, porque não
existe , de fato, uma garantia de que a indenização seja compatível com o prejuízo sofrido.
Como toda disciplina, a responsabilidade civil ambiental também está embasada em
Princípios Gerais do Direito, que norteiam e dão o devido suporte à instrução do assunto. E é
essa gama de princípios pertinentes à preservação ambiental que serve de argumento para
estabelecer uma política sui generis para o campo ecológico da responsabilidade civil,
porquanto a destoa da área das regulares desavenças humanas. Dessa feita, merecem destaque
os princípios da precaução, do poluidor pagador, do usuário pagador e o princípio da
reparabilidade integral do dano ambiental.
Com relação ao princípio da precaução, é o divisor de águas do Direito Ambiental em
comparação às tradicionais cadeiras jurídicas, a exemplo do Direito Penal e Civil em suas
responsabilidades, que se ocupam de trabalhar a fundo os pressupostos da certeza e da
previsibilidade, os quais são um embaraço ao estudo da jurídica ambiental e que o referido
axioma tem o condão de distanciar. Desse modo, quando há suspeito risco de dano ao
ambiente, e perante a perplexidade do efetivo potencial ofensivo da atividade, o princípio da
Precaução abre as portas de um novo tempo, no qual os titulares de direitos ambientais não
devem atestar o efeito negativo da atividade. Aos possíveis degradadores cabe, entretanto, a
comprovação da inofensividade de sua conduta para com a biota.

88

No que concerne ao princípio do poluidor-pagador, este se fundamenta no fato de que
aquele agente que polui e degrada o meio ambiente deve ser responsabilizado por seu
comportamento, de maneira que financie os dispêndios que se fizerem necessários para que o
meio ambiente persevere-se em um estado aceitável, garantia constitucional a todos os seres
vivos. Partindo dessa premissa, ganha espaço o princípio do usuário-pagador, cujo valor
tarifado na utilização dos recursos naturais deve espelhar as despesas que montam o efetivo
uso e o potencial esgotamento de tais recursos. Em última análise, tem-se o princípio da
reparabilidade integral do dano ambiental, que se consagra no objetivo primordial de proibir
qualquer modo que venha a eliminar, suprimir, adulterar ou restringir o objeto da
responsabilidade civil que se materializa na reparação total do dano ambiental.
3.2 Modos de solução de controvérsias e efetivação de tratados internacionais sobre
meio ambiente
Assim sendo, na busca pela harmonia e serenidade mundial, o Direito Internacional
procura meios hábeis para dirimir a incompatibilidade e os conflitos entre os Estados. Nesse
sentido, Gonzáles Campos (1998, p.821), define a controvérsia internacional, a saber: A
discordância ou oposição de teses jurídicas ou de interesses entre dois ou mais sujeitos de
direito internacional, cuja existência depende do reconhecimento de um partido, mas que está
exteriorizando joeirar do mesmo (tradução livre)16
Com efeito, mostra-se evidente a necessidade do Direito Internacional na constituição
um sistema eficiente que objetive a solução de controvérsias, visando às premências do
mundo contemporâneo, como também faz-se importante uma visão a diante dos conflitos que
eventualmente possam surgir, principalmente nas questões que envolvam crimes ambientais
transfronteiriços. Isso porque, apesar dos tantos meios que se julgam capacitados para
resolver demandas internacionais, sejam modos pacíficos ou coercitivos, eles não se mostram
verdadeiramente efetivos e válidos para resolvê-las completamente.
O que se justifica tendo em mente o fato de que o Direito Ambiental é matéria
especial de caráter multidisciplinar. E apesar da tendência dos tribunais internacionais em se
especializar em ramos distintos, para atender melhor as demandas, uma vez que impõe ao
julgador o conhecimento a fundo de cada matéria. A disciplina ambiental é considerada
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Un desacuerdo u oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos o más sujetos de derecho internacional, cuya
existencia no depende del reconocimiento de una de las partes sino de la exteriorización que se hay a hecho de la misma.
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multidisciplinar, o que exige a apreciação de diversas áreas de conhecimento, para a solução
de um conflito dessa magnitude.
Nesse ínterim, os meios aptos à solução de controvérsias são classificados em meios
diplomáticos, meios políticos, meios jurisdicionais e meios coercitivos, a guerra não se
enquadra neste último. Na solução de conflitos internacionais ambientais, os meios judiciais
não são completamente satisfatórios, não obstante a jurisprudência internacional ser uma
relevante fonte. Todavia, os meios políticos e diplomáticos apresentam resultados mais
positivos.
Mister se faz esclarecer que alvo de repúdio e desprezo para a comunidade
internacional, a guerra, não obstante arraigada à história da humanidade, não deve ser
reputada como uma maneira para solução de controvérsias internacionais. Como paradigma,
pode-se destacar o art. 4º, VII, CR/88, que assenta a solução pacífica dos conflitos como
princípio de acatamento obrigatório.
As soluções pacíficas, famigeradas por costumes internacionais, desenvolveram-se e
tornaram-se eminentes com o galgar dos tempos, principalmente no século XX, quando a
instituição de tribunais internacionais permanentes se mostrou existente. Os meios pacíficos
tornaram-se cada vez mais presentes em atividades de codificação de regras antigas bem
como em tratados multilaterais, o que oportunizou a constituição de foros e reformados
procedimentos na busca pelo desenlace de contenda entre os Estados. É fator importante que
entre os meios pacíficos não existe qualquer hierarquia, estando todos no mesmo patamar.
Quanto aos meios diplomáticos, podemos destacar a Negociação, os Congressos e
Conferências, os Bons Ofícios, a Mediação e a Conciliação. Os meios diplomáticos, na
função de solução de controvérsias, não se esmeram na busca da identificação dos eventuais
causadores do surgimento da divergência.
Outrossim, apesar do esforço dos modos diplomáticos na solução dos conflitos
internacionais, cabe salientar que quanto a estes a decisão das partes não é vinculativa.
Nesse viés, a negociação se mostra – na seara diplomática – como o meio mais
simples de resolução de controvérsias, posto que nesse caso não há a intervenção de terceiros,
logo evidencia-se o caráter de rapidez, informalidades e imediatividade. Assim, diante do
debate direto de dois Estados, a negociação pode manifestar-se em uma transação, quando as
partes mutuamente procedem às concessões mútuas. A desistência que ocorre quando um dos
Estados declara a intenção em renunciar ao prosseguimento do direito pretendido. Além da
aquiescência em que uma das partes admite as pretensões da outra. Esse ponto de vista é
partilhado entre os autores Sidney Guerra (2013, p.391) e Hildebrando Accioly (2012, p.830).

90

No que concerne aos Congressos e Conferências, seu objeto, assim como os demais
meios de solução de conflitos, é que não haja rompimento da paz mundial. Quando existe
uma forte contenda entre dois Estados, com grande chance de se difundir, os demais Estados,
no intuito de buscar uma solução pacífica para o feito, podem agregar-se para formular
Congressos e Conferências diplomáticas internacionais.
Um Estado estranho à lide pode intervir nela através dos Bons Ofícios, bem como um
dos Estados litigantes pode solicitá-la a outro Estado. Os bons ofícios se externalizam
mediante nota diplomática, não podem ser realizados por alguma Organização Internacional,
menos ainda por alguma personalidade de importância e credibilidade, mas sim por um
"Estado amigo", como afirma Sidney Guerra (2013, p. 392), que alheio ao conflito de
interesses dos Estados litigantes, conduz ao fim da contenda internacional, sem valer-se da
ingerência no cerne do problema.
Diferentemente dos Bons Ofícios, na Mediação, um terceiro Estado toma o devido
conhecimento da lide, que remete um emissário, para agir ativamente na negociação entre as
partes contenciosas, apresentando-lhes uma solução pacífica. Pode-se dizer que o mediador
atua como um apaziguador; pois, ainda que tome ciência dos fatos que envolvem a
problemática, a sua performance não se manifesta através de pareceres ou opiniões, mas sim
diante de alternativas e orientações acerca dos melhores caminhos para se solucionar a
controvérsia. No entanto, Florisbal de Souza Del'Olmoassim (2011, p. 168) assevera que
assim como ocorre com os Bons Ofícios, a Mediação, quando oferecida, pode perfeitamente
ser recusada, não podendo ser reputada como um ato inamistoso.
Por conseguinte, a Conciliação é considerada o mais solene dos meios pacíficos para
solução de conflitos internacionais, à medida que estabelece a conclusão para o desfecho da
hostilidade. Ademais, esta tem previsão expressa em diversos tratados internacionais, o que
lhe concede um maior aparato formal. O instituto da Conciliação é formado por uma
comissão, da qual são partes integrantes representantes dos Estados em conflito e elementos
neutros, totalizando um número ímpar de membros.
Usualmente, cada litigante indica dois conciliadores de sua extrema confiança, e o
quinto conciliador é designado de comum acordo entre as partes. É claro que esse número
pode variar, a depender do texto do tratado e da quantidade de Estados em combate, assim as
decisões são tomadas pela maioria. Vale dizer que a repercussão do parecer, realizado pela
comissão de Conciliação, não tem caráter obrigatório entre as partes, tendo natureza
meramente recomendatória.

91

Nesse propósito, passa-se então a análise dos Meios Jurídicos, como mecanismo de
solução de contendas entre Estados, os quais estão divididos em dois grupos: os de Solução
Arbitral e os de Solução Jurisdicional. Como característica marcante dos Meios Jurídicos está
o fato de que as soluções indicadas às partes, como capazes de solucionar os litígios, têm
condição vinculativa. É imperioso demonstrar que independente de os Estados não serem
obrigados a se entregarem aos Modos Jurisdicionais, quando se sujeitam ao instituto, as
decisões enunciadas por estes têm caráter impositivo.
O Tribunal Arbitral é concebido para solucionar o litígio e desaparece com ele. Cabe
ressaltar que a arbitragem é via jurisdicional, entretanto não é via judiciária. É celebrado o
compromisso arbitral cujos árbitros são denominados pelos Estados, que lindam a matéria
alvo de análise e se declaram obedientes às decisões estabelecidas pelo tribunal arbitral.
Apesar da submissão à determinação deliberada pela arbitragem, a sentença proferida pelo
Tribunal Arbitral não é executória, uma vez que está sujeita à boa-fé das partes (Mazzuoli,
2011).
A primeira manifestação do Direito Internacional do Ambiente foi alvo da arbitragem,
trata-se da Fundição Trail (Trail Smelter). A indústria de fundição de chumbo e zinco situada
no Canadá era causadora de uma poluição de grandioso porte, tanto que expelia uma
demasiada quantidade de gases sulfurosos e partículas sólidas, que atravessavam a fronteira
com os Estados Unidos, causando neste país chuvas ácidas bem como deposição de ácido
sulfúrico (Accioly, 2012).
Mesmo com as diversas indenizações que foram pagas pela fundição, inclusive
acordos bilaterais privados, o Governo dos Estados Unidos formalizou uma reclamação sobre
a poluição transfonteiriça perante o Governo Canadense. Assim, sem possibilidade de acordo,
em 1935, ambos os países submetiam-se à arbitragem internacional, que teria como arrimo,
para embasar suas decisões, as normas vigentes nos EUA, o direito e a prática internacional.
Assim, os árbitros reconheceram que o Canadá deveria ser responsabilizado frente aos
danos derivados da Fundição Trail, posto que o país tivesse a obrigação de gerenciar e
fiscalizar as condutas dos indivíduos sob sua jurisdição.
No que tange as Soluções Jurisdicionais, estas são materializadas pelos Tribunais
Internacionais. Diverso da arbitragem, os meios jurisdicionais precedem o conflito e
perduram ao desfecho, assim como as partes não têm a capacidade de escolher os seus
elementos. O mais importante Tribunal internacional é a Corte Internacional de Justiça em
Haia, conquanto a primeira notícia de um Tribunal Penal Internacional ocorreu em 1474, em
Breisach (Alemanha) (Accioly, 2012).
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Hildebrando Accioly (2012, p. 632-656) traça a evolução de algumas cortes
internacionais conforme se discorrerá em linhas posteriores. Na modernidade, a primeira
comissão de investigação para julgamento de criminosos em conflitos internacionais ocorreu
em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, pelos Estados Aliados e poderes associados,
no período da negociação da rendição alemã. O então Tratado de Versalhes foi concluído no
dia 28 de junho do mesmo ano, em seu artigo 227, previa a criação de um tribunal criminal
internacional para processar o Kaiser Guilherme II e oficiais militares acusados de violar as
leis e costumes da guerra. Os turcos foram anistiados em razão da implementação de outro
tratado que não continha nenhum instrumento para a condenação. Essa decisão política,
evidenciando a fragilidade dos tribunais, deu-se em virtude da subordinação por parte da
Turquia a interesses ocidentais. O imperador alemão, condenado, refugiou-se na Holanda.
Apesar da incapacidade de se estabelecer um sistema internacional penal de justiça (os
acusados foram julgados à luz do direito interno), houve um grande avanço na direção do
estabelecimento de uma jurisdição penal internacional.
Em 1937, a Sociedade das Nações elaborou a convenção sobre Terrorismo na qual
estava contido o estatuto de um tribunal criminal internacional permanente, mas a única nação
a ratificá-lo foi a Índia, portanto esse tribunal nunca saiu do papel.
Em 1945/1946, por meio do Acordo de Londres, criou-se o famoso Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg, que significou um poderoso impulso ao movimento de
internacionalização dos direitos humanos. Consistindo em um tribunal fundado para julgar os
crimes contra a paz, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade.
Estabelecido Carta do Tribunal Internacional Militar para o Extremo Oriente, em 3 de
maio de 1946, para julgar os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, seguindo os
mesmos moldes do Tribunal de Nuremberg. Ele foi fundado por uma proclamação do General
MacArthur, que atuou como comandante-em-chefe dos Aliados.
A corte era composta por Austrália, Canadá, China, EUA, Filipinas, França GrãBretanha, Holanda, Índia, Nova Zelândia e URSS e julgou ao todo 25 acusados. O presidente
do Tribunal era nomeado pelo Comandante Supremo e o Chefe da Acusação era norteamericano. Cada réu teve um advogado norte-americano e um japonês o que era incoerente,
porque os EUA eram um dos acusadores. O Japão chegou a promulgar uma lei dizendo que
tomaria a responsabilidade pelo julgamento dos criminosos, pretendia com isso abrigar-se no
princípio de que uma pessoa não pode ser julgada mais de uma vez pelo mesmo crime, mas
não obteve o resultado esperado. Aconteceram também julgamentos realizados pela Austrália,
China, EUA, Filipinas, França, Grã-Bretanha, Holanda e URSS.
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O tribunal tentou adaptar as leis japonesas ao Direito Internacional baseando-se no
acordo firmado pelo país com os vencedores e que previa a formação de um tribunal
internacional.
Ocorre que os tribunais de Nuremberg e Tóquio eram tribunais de exceção e, tão logo
após alcançar seu objetivo, foram extintos, pois sua finalidade era única e exclusivamente a de
julgar os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial.
O tribunal acabaria por condenar sete dos réus à pena capital, porém sendo alvo de
inúmeras críticas por não penalizar o principal responsável pelas atrocidades cometidas
durante o período de guerra: o próprio Imperador Japonês. Similar ao ocorrido em
Nuremberg, o julgamento restou insuficiente no que diz respeito à penalização dos maiores
criminosos de guerra, ou seja, os próprios Chefes de Estado.
O Tribunal da Ex-Iugoslávia foi criado em 25 de maio de 1993, através da Resolução
n. 827 da pelo Conselho das Nações Unidas, com sede localizada na cidade de Haia. Seu
intuito foi de responsabilizar os autores dos mesmos crimes julgados pelo Tribunal de
Nuremberg e Tóquio, que culminou com a fragmentação da Ex-Iugoslávia em diversos
Estados denominado International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY –
Tribunal Penal para a Ex-Iugoslávia). Composto por duas câmaras com três juízes cada e uma
corte de apelação, que é a mesma do tribunal de Ruanda.
Por seu turno, o Tribunal Penal ad hoc, para Ruanda, criado através da Resolução de
955 instituída pela ONU, em 08 de Novembro de 1994, buscava julgar e punir os principais
responsáveis pelos crimes contra a humanidade cometidos no território de Ruanda.
Os meios políticos encerram os modos pacíficos na solução de controvérsias, e a
utilização dos referidos meios sempre inclui o envolvimento de organizações como as Nações
Unidas, ou outras organizações internacionais de esfera regional. De certo, destaca-se a
Assembleia Geral assim como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que agem como
órgãos políticos na solução dos conflitos.
Quanto às soluções coercitivas de controvérsias, somente podem-se fazer valer,
quando há o esgotamento dos métodos pacíficos. Vale dizer que esses meios não se tratam de
um radical ataque armado, como era o que ocorria em tempos remotos, quando as soluções
coercitivas tinham uma evidente característica de abusividade. Sua natureza jurídica de
sanção legitima sua atuação mediante manifestada determinação pelas organizações
internacionais.
Além disso, as ferramentas adotadas para solucionar, coercitivamente, as controvérsias
não implicam o uso de forças armadas, necessariamente. Com efeito, apresentam-se, então, os
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seus meios, os quais se materializam através da Retorsão, Represálias, Embargo, Bloqueio
Pacífico, Boicotagem e por fim com a Ruptura das Relações Diplomáticas.
Mesmo que praticados em pleno exercício de sua soberania, os atos praticados por um
determinado Estado podem perfeitamente colocar outro Estado em situação de desvantagem e
prejuízo. Nesse contexto, a Retorsão se manifesta como um mecanismo de solução coercitiva
de conflitos, que se baseia no princípio da reciprocidade e possui profunda inspiração com a
lei de Talião, à medida que o Estado, que sofreu a lesão, vai agir de maneira idêntica ao
Estado que a praticou. Cabe lembrar, mais uma vez, que não se trata de violação ao direito
internacional, e sim atuação análoga de um Estado para com o outro. Contudo, a doutrina e
principalmente a prática/costumes internacionais não a consideram uma medida auspiciosa.
As represálias são medidas tomadas por um Estado quando houver a prática de atos
ilícitos em seu detrimento. Diferem da retorsão posto que são verdadeiras vias de fato. Assim,
Hildebrando Accioly, G. E. do Nascimento e Silva e Paulo Borba Casella (2012, p. 867),
caracterizam as represálias como:
São medidas mais ou menos violentas e, em geral, contrárias a certas regras
ordinárias do direito das gentes, empregadas por um estado contra outro, que viola
ou violou o seu direito ou dos seus nacionais. E "não são"- conforme disse Kelsen"um delito, à medida que se realizam como uma reação contra um delito".
(CASELLA, 2012, p. 867)

Cabe apontar, com relação aos meios coercitivos das represálias, que só são admitidos
quando existe uma incontestável maculação ao direito internacional, deve haver
proporcionalidade, constituindo verdadeiros atos de legítima defesa. Isso porque somente se
fundamentam mediante necessidade e devem sobrestar assim que for obtida a reparação
visada; sem que seus efeitos possam, no entanto, alcançar direitos de terceiros Estados e seus
particulares.
Considerados por alguns estudiosos como uma forma sui generis de represália, os
Embargos resumem-se em uma espécie de sequestro de navios mercantes e outras cargas
nacionais de algum Estado estrangeiro que ocasiona um dano ao Estado que utiliza o meio
coercitivo em tela, e que é praticado tão somente em tempos de paz.
Não há que se confundir o embargo como mecanismo do Direito Internacional Público
com o instituto do embargo na esfera cível, também intitulado Embargo do Príncipe, haja
vista que o arrêt de prince tem o condão de obstar navios ancorados por questões sanitárias,
judiciais e policiais inclusive.
Por derradeiro, é importante falar que sua prática vem sendo condenada pela doutrina,
principalmente pelo fato de que sua execução, além de desencadear guerras, muitos dos
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navios apanhados eram apreendidos como presa bélica. Portanto, a modalidade de embargo,
como meio coercitivo de solução de contendas, foi enjeitada pela comunidade internacional.
No Bloqueio Comercial ou Bloqueio Pacífico, há a efetiva utilização de forças
armadas, as quais também são muito empregadas pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas, quando pretende impor a um Estado que paute sua conduta em conformidade com a
Carta. Nesse instituto, há um bloqueio que busca inibir as entradas e saídas, assim como as
comunicações com portos e costas de um país que se pretende obrigar a algo. Não todos os
Estados consentem tal medida.
Quando um país ofende os nacionais de outro, ou seus interesses, as relações
mercantis entre esses podem ser sustadas, através da Boicotagem. Na ameaça de atentado a
paz mundial, o artigo 41 da Carta das Nações Unidas dispõe acerca da aplicação da
boicotagem.
Art. 41- O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o
emprego das forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões
e poderá convidar os Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas
poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas,
dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos,
radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o rompimento das relações
diplomáticas.

Por remanescente, quando um dos Estados viola direitos do outro, não havendo mais
diálogo nem consenso entre as partes, verifica-se a possibilidade de haver a Ruptura das
Relações Diplomáticas, ou cessação temporária das relações oficiais entre os países. Nesse
caso, o agente diplomático deserta do país, e também pode ocorrer a retirada de capital de um
Estado. O boicote muitas vezes tende a conduzir a uma guerra, posto que simboliza uma
espécie de protesto, por meio do qual posturas mais robustas poderão vir a ser utilizadas, ou
de que não existir expectativa nas negociações diplomáticas.
Nessa linha, cumpre importante mencionar acerca do caso Petroleiro Torrey Canyon,
referente ao acidente que ocasionou uma poluição marinha de grandes proporções em 1967.
O navio petroleiro, partindo de Kuait, carregava 118.000 toneladas de petróleo em direção ao
país de Gales. O petroleiro Torrey Canyon era objeto de uma sociedade na Libéria, que
possuía filial nas Bermudas. Era fretado e subfretado por sociedades localizadas na Califórnia
e na Inglaterra, respectivamente (ACCIOLY, 2012, p.878-886).
Ocorre que ainda a 7 milhas do destino, País de Gales, por volta de 40.000 mil
toneladas de petróleo foram lançadas no mar, por força de um vazamento. A poluição desde
logo afetou a Península de Cornualha, localizada na Grã-Bretanha. Os danos causados à
França e à Grã- Bretanha foram estimados em 85.500.000 mil francos antigos, a importância é
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muito maior que o valor da cobertura do seguro tanto do navio quanto da carga. Dez dias
depois as 78.000 toneladas do produto que restaram no petroleiro foram queimadas, alvos de
um bombardeamento pela força aérea britânica.
Apesar de haver, na época do acidente, Convenção que tratava da prevenir a poluição
do mar por óleo, e permitia a aplicação de indenizações a título de sanção, a sua aplicação não
foi praticável, em razão de que os Estados Unidos, assim como a Libéria, não eram adeptos as
Convenções. A solução foi obtida com a ajuda da jurisdição intrínseca dos países envolvidos.
Peculiar a conduta do governo inglês em bombardear o casco do navio objeto do
sinistro, tanto que a própria Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas considerou
o caso um arquétipo contemporâneo do comportamento proibido e repudiado pelo Direito
Internacional, qual seja: a ingerência de forças armadas em face de navio mercante
estrangeiro em alto mar, mas que foi legitimado em razão de comprovado estado de
necessidade. Uma vez que esta prática se mostrou como a única maneira realmente capaz de
proteger os Estados e seus indivíduos de um sério e propínquo perigo de dimensões
alarmantes, ainda maiores do que o verdadeiramente ocorrido.
Outro episódio com representatividade no estudo em tela é o famoso caso de poluição
nuclear de Chernobyl. Situado próximo a Pripyat na Ucrânia, em 1986 houve uma explosão
química na central nuclear, com potência de 1000 megawatts, que liberou diversos elementos
radioativos na atmosfera causando uma poluição transfonteiriça. Ainda que o governo
soviético insistisse em afirmar que os únicos danos foram a morte de duas pessoas, e a
exposição de vinte e nove pessoas a níveis de radiação bem acima dos níveis admitidos. O
acidente nuclear desencadeou consequências desastrosas: foram mais de duzentas pessoas
com queimaduras derivadas da radiação, além de nos 77.000 hectares no entorno da usina ser
necessária a evacuação de aproximadamente 135.000 habitantes.
Uma nuvem radioativa foi dispersada por todo o oeste Europa, de modo que atingiu
principalmente a Áustria, Suécia, Suíça, Hungria, Itália, Reino Unido, Alemanha e Iugoslávia.
Em muitos países vizinhos a estes, foram vistos sinais da tragédia, como o fato de que todas
as colheitas, o gado e produtos dele derivados tiveram que ser sacrificados. Pode-se afirmar
que num acidente dessa amplitude, os efeitos são mundiais, a exemplo disso, está o Brasil,
que mesmo distante do local do ocorrido, sofreu os seus resultados, ao importar carne bovina
da Iugoslávia constatou a contaminação nuclear da carne, o que a tornou imprópria para o
consumo humano e animal. Cientistas apontam que os resultados do acidente ainda serão
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vistos ao longo de 70 anos, e que há a probabilidade de 10.000 pessoas virem a óbito
mediante a algum tipo de câncer provocado pela radiação em excesso17.
No que pese ao Direito internacional, no tempo do acidente em Chernobyl, havia
vigente uma Convenção internacional que objetivava regular a responsabilidade dos Estados
por acidentes nucleares de efeitos transfonteiriços, mas a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) não havia assinado o tratado. Havia ainda outra Convenção, da qual todos
os países, assim como a URSS eram partes, mas a Convenção de Poluições Atmosféricas
Transfonteiriças de Longa Distância, também não pôde ser conjurada, pois, de maneira
expressa, excluía do rol de poluição de sua incidência a poluição decorrente de acidentes
nucleares.
No caso do acidente nuclear de grande magnitude em Fukushima (Japão), no ano de
2011, não havia tratado internacional que pudesse abraçar a situação no sentido de
responsabilizar os causadores do desastre. Na época, o que se viu na comunidade
internacional foi apenas os especialistas da ONU, verificando as consequências do acidente.
O fato é que a responsabilização dos Estados no Direito Internacional ainda é alvo de
lacunas, porque tanto na investidura de sanções pelos prejuízos causados as vítimas, quanto
na objetiva reparação do meio ambiente, mostra-se a dificuldade em constranger o Estado
agressor a satisfazer as decisões internacionais.
Isso se deve ao fato de que os meios pacíficos, por exemplo, mantêm para sua eficácia
estreita relação com a vontade dos países litigantes. Com isso, mesmo que boas decisões
sejam determinadas em Convenções, Acordos ou Tratados, a solução propriamente dita para
as controvérsias internacionais sujeita-se ao empenho de cada Estado em cumpri-la.
Tomando por base os mecanismos de solução de conflito em âmbito global, imperioso
destacar a necessidade de se verificar o empenho nacional frente às metas estipuladas no
Protocolo de Kyoto, conforme capítulo posterior.

17

Disponível em http://portaldaradiologia.com/?p=724 Acesso em: 24 abr. 2014
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4 BRASIL E O PROTOCOLO DE KYOTO: SUAS “SOLUÇÕES” E A MUDANÇA
CLIMÁTICA COMO FATOR DE RISCO LOCAL
Ante tantas pesquisas de cunho científico 18 , inclusive, com grande potencial
probatório, é inegável, nos dias de hoje, que uma das causas que mais preocupam a
humanidade são as mudanças climáticas, as quais afetam o planeta Terra como um todo.
Desse modo o próprio homem, responsável pelas catástrofes naturais, é também presa das
suas drásticas consequências.
Percebe em muitos países que o Direito é estruturado ante uma cultura
antropocêntrica, todavia nações de origem oriental adotam os traços do teocentrismo. Mas o
fato é que na maioria dos Estados, o homem é considerado o núcleo do universo, e tudo o
mais que exista nele deve servir apenas para satisfazer as necessidades e os prazeres humanos
(Sampaio, 2012).
Por esse caminho, fica evidenciado que no antropocentrismo os recursos naturais
existem apenas para servir o homem, percebe-se diante de tal fato que este não se considera
parte associada ao meio ambiente.
Perante o entendimento de que a relação Homem X Natureza está por demasiado
desgastada, isso porque a situação de crise ambiental se torna uma realidade, surgem algumas
doutrinas que adotam uma postura mais ética e moral. São doutrinas com uma ótica filosófica,
dentre as quais merecem destaque o Ecocentrismo e o Biocentrismo.
Em relação ao Ecocentrismo, seu prenunciador foi Aldo Leopold, ecologista
americano, que traduzia seus ideais no fato de que o ser humano deve considerar-se parte
integrante da natureza, limitando seus procedimentos a biota de maneira a assumir e
reconhecer seu aspecto biológico e ecológico (BARRETO, s/p).
Nessa esteira, o Biocentrismo carrega uma ideia mais radical, o valor da existência, no
planeta Terra, está na proteção dos seres vivos, independente da existência ou não do ser
humano. Não há uma estima ou apreço sequer ao indivíduo, como raça humana, mas tão
somente com os demais seres vivos que habitam a terra.
Quando se traz à baila as mudanças no desenvolvimento da humanidade e a
preocupação com a questão ambiental, Luiz Paulo Sirvinskas, (2012, p. 82), faz uma vívida
elucidação, a saber:

18

Pesquisa realizada pela Concordia University (Canadá), a qual aponta os principais atores pelas mudanças globais.
Disponível em: http://www.noodls.com/view/FCDEEEC4146DB3F3562800F4FA041E70DEC3CC6E?9864xxx1395334228
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Como podemos ver, a evolução histórica da Terra e da humanidade passou por
muitas transformações. No entanto, a proteção da natureza, apesar de antiga, não
tem surtido os efeitos desejados. Sua proteção tem como fundamento a Bíblia
sagrada. Desse modo, o homem será julgado por aquilo que fizer contra a natureza.
O meio ambiente é criação divina. Assim, a “Terra do senhor e tudo que há nela, o
mundo e todos os que nele habitam” (Salmo 24:1). Continua mais adiante: “Os céus
são do Senhor, mas a Terra Ele deu aos filhos dos homens” (Salmo 115:16). Vê-se,
pois, que o homem é mero procurador de Deus na Terra, devendo prestar-Lhe contas
de suas atitudes praticadas contra a natureza.
[...]
O documento mais antigo de que se tem conhecimento, comprovando esses fatos, do
ponto de vista individual, é a famosa Confissão Negativa. Trata-se de um papiro
encontrado com as múmias do Novo Império Egípcio. Tal documento fazia parte do
Livro dos Mortos, que data de três milênios e meio. São trechos extraídos do
Capítulo 126 do citado livro, os quais passaram a fazer parte do testamento do
morto, a saber: “Homenagem a ti, grande Deus, Senhor da Verdade e da Justiça!/
Não fiz mal algum...?/ Não mateis os animais sagrados/ Não prejudiquei as
lavouras.../ Não sujei água/ Não usurpei a terra/ Não fiz um senhor maltratar um
escravo.../Não repeli a água em seu tempo/ Não cortei um dique.../ Sou puro, sou
puro, sou puro!
Era muito comum, consoante se extrai desse texto, a prática de agressões contra
animais, escravos, lavouras, águas, terras, etc. Esse documento era uma confissão
que o morto deveria levar consigo para comprovar seu respeito para com aquilo que
era sagrado aos deuses. (SIRVINSKAS, 2012, p. 82).

4.1 Protocolo de Kyoto e as Políticas de Implementação de suas Metas
É notório na comunidade atual que o aquecimento global e as mudanças climáticas são
consequências catastróficas dos efeitos da atividade antrópica no planeta. Não obstante a
temperatura global também sofrer alterações que advêm de eventos naturais, os cientistas
consideram que parte relevante das consequências sofridas pelos recursos naturais são
decorrentes das atividades humanas.
A emissão de gases propensos a causar o efeito estufa, que aumentou
consideravelmente após o ápice da Revolução Industrial ante a magnitude da industrialização
e o significativo aumento da população, cresce absurdamente em períodos curtos de tempo.
A avaliação afere que, em meados do ano de 1700, período anterior a Revolução
Industrial, a integração de Dióxido de Carbono na terra era de 260 partes por milhão de
volume (PPMV), essa concentração alcança a quantia de 380 ppmv nos dias atuais (Freitas de
Sousa, 2013).
Cabe apontar que o efeito estufa, quando exercido de modo natural, é um evento
proveitoso para as espécies de vida que habitam o planeta. Isso porque ele constitui uma
verdadeira manta que envolve a atmosfera terrestre, em função da presença de alguns gases
como CO2, CH4, N2O.
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O que ocorre é que a capa protetora a qual os gases de efeito estufa formam (GEE)
aceita a passagem dos raios solares, mas não libera totalmente a energia emitida pela radiação
solar e a retenção do calor obstrui o resfriamento da terra.
Assim ensinam sobre o efeito estufa Guota, Paciornik e Machado Filho (2000, p. 18):
O efeito estufa natural exerce uma função vital para a existência de vida no planeta,
pois tem mantido a atmosfera da Terra por volta de trinta graus Celsius mais quente
do que ela seria na ausência dele. Sem este fenômeno, a temperatura média do
planeta seria de dezoito graus Celsius negativos. (FILHO, Machado et. Al. 2000,
p.18).

Dessa feita, é certo que a preocupação dos ambientalistas não se faz mero terrorismo
sem fundamento. O perigo é concreto e está demasiado próximo, caso os padrões de consumo
da humanidade se mantenham os mesmos, sem limites e sem preocupações com o futuro.
O recuo das geleiras, tanto do polo Norte quanto do polo Sul, já é perceptível sem que
se verifiquem relatórios. E o ritmo frenético do derretimento das calotas polares provocará o
aumento no nível dos oceanos, submergindo comunidades que se perpetuaram em zonas
litorâneas e ribeirinhas, as quais serão compelidas a migrar para outros territórios sendo
diminuída a posição de refugiados ambientais.
Em virtude dos sérios e até mesmo irreversíveis efeitos ambientais decorrentes do
manejo sem medidas do homem frente aos recursos naturais, surge a premência de o Direito
Internacional Ambiental manifestar-se no sentido de evitar ao máximo que os desastres
ambientais ocorram, não permitindo que esses danos se evidenciem.
Tal fato mostra que o modelo arcaico, fundado tão somente na reparação de danos,
sempre utilizado em temáticas ambientais, não tem o condão de solucionar esse tipo de
situação. O que mostra a necessidade de um novo instituto que atenda à demanda e adote
preceitos em unanimidade internacional, baseado no respeito e preocupação com a biota e
consequentemente com o futuro da humanidade em consonância e harmonia entre os Estados
e os demais organismos internacionais.
Quando as mudanças climáticas despertaram a relevância da comunidade
internacional, o assunto passou a ser pauta da agenda política internacional nos anos oitenta.
Ante tal invocação ao empenho e a estima com a questão ambiental, a Assembleia Geral das
Nações Unidas oficiou um acordo multilateral no fim de 1990, o qual foi nomeado de
Convenção-Quadro sobre Mudanças do Clima.
A Convenção-Quadro sobre Mudanças do Clima foi recepcionada consensualmente
pelo Comitê Intergovernamental de Negociação e suas assinaturas tiveram ensejo na “Cúpula
da Terra”, em 1992 no Rio de Janeiro, com posterior entrada em vigor em 1994.
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Até meados de 2010, a União Europeia e mais 192 países assinaram e ratificaram a
referida Convenção, cuja meta primordial é estabelecer que as concentrações de gases de
efeito estufa tenham certa estabilização na sua emissão a níveis seguros para com a atmosfera.
Embora esses níveis não sejam somatizados, a intenção da Convenção é que a almejada
redução dos GEE oportunize a natural adaptação dos ecossistemas às alterações climáticas,
bem como a consequente garantia de segurança da produção alimentícia, propiciando,
portanto, o desenvolvimento e o equilíbrio econômico e sustentável.
A Convenção-Quadro tem como pilar princípios que devem conduzir a conduta da
comunidade internacional e que se baseiam na distribuição equitativa dos encargos e
obrigações entre os Estados no combate em face da mudança do clima global. Além disso,
tratou de definir dois planos de ação na busca pela concretização dos seus ideais.
Os distintos planos de ação voltam-se para os países em razão de sua situação
econômica perante os demais Estados. Com fulcro no princípio da responsabilidade comum,
mas diferenciada, um dos programas de ação é voltado para os países em desenvolvimento e o
outro é dirigido aos países desenvolvidos e com situação financeira consolidada.
Outrossim, os países industrializados são evidentemente os mais poluidores, o que de
fato configura a sua maior responsabilidade no esforço conjunto da comunidade mundial em
reduzir o lançamento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Com isso, o ônus dos países
desenvolvidos em atingir as metas da Convenção-Quadro será proporcional a sua contribuição
no aumento do lançamento dos mencionados gases.
Por seu turno, quanto aos países em desenvolvimento, tem-se que não contribuíram, na
mesma intensidade, para o aumento do efeito estufa, em comparação às nações desenvolvidas.
O que a eles confere um encargo menos carregado na parcela comum de responsabilidade
pelas mudanças climáticas.
Isso também consagra o Princípio da Isonomia no âmbito internacional, à medida que
seja necessária a atuação conjunta da comunidade e dos organismos internacionais nos
trabalhos para se alcançar a estabilidade dos recursos naturais. Não incube a um Estado em
processo de desenvolvimento, que não contribuiu tão fortemente com o aquecimento global, a
obrigação de reparar o dano como se sua conduta e responsabilidade fossem de um Estado
desenvolvido, o que na realidade não é.
Ademais, é necessário ter em mente que não obstante a maior utilização dos recursos
naturais e a maior contribuição na emissão dos gases de efeito estufa, os países desenvolvidos
devem receber um plano de ação diferenciado, em decorrência da sua notória capacidade
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econômica e tecnológica, o que os deixa com maior predisposição para a solução da
problemática.
A Convenção-Quadro tem como particularidade a exteriorização de convenção
internacional com texto programático, tendo então seus dispositivos a acrescentar através da
Conferência das Partes (COP), a qual é instituto que se vale de supremacia perante os Estados
que ratificaram as deliberações e as determinações instituídas pelo corpo decisório.
O organograma da Convenção é composto por quatro organismos, quais sejam: o
Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico, o Órgão Subsidiário de
Implementação, um Secretariado e um Sistema Financeiro. Em um ano, os órgãos
subsidiários reúnem-se duas vezes e o mecanismo financeiro tem a incumbência de guarnecer
os recursos financeiros. Seu sistema de votação não é muito bem definido, não constando de
um padrão certo para se resolver as questões, embora cada organismo tenha poder de um voto
geralmente o consenso entre eles é o que soluciona os impasses.
A Conferência das Partes necessitava então de estabelecer taxativamente, impondo de
maneira quantificada e expressa, qual seria o patamar aceitável para a emissão dos GEE por
cada Estado ratificante da Convenção-Quadro. Com esse intuito ainda foram celebradas, após
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro
em 1992, mais três Conferências.
No entanto, nas duas primeiras, a ideia de redução na emissão dos gases de efeito
estufa, com o fito de amenizar os efeitos das mudanças climáticas, foi robustecida; mas nada
houve de efetivo no sentido de se fixar prazos e metas para se consagrar de fato a redução. A
COP. 1 sucedeu-se em 1995 em Berlim e instituiu como sede da Secretaria Permanente da
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas a cidade de Bonn, na Alemanha. E em 1996,
aconteceu a COP. 2, em Genebra, na Suíça.
Entretanto, a mais valorosa de todas as Conferências foi a COP. 3, ocorrida em 1997,
na cidade de Kyoto, no Japão. As discussões ambientais tiveram repercussão universal, o que
se tornou um marco histórico ao se produzir o protocolo de Kyoto, o qual aventava sistemas
precisos de redução no lançamento de gases à atmosfera e o compromisso dos países no
trabalho para a concretização dos objetivos traçados pelo protocolo.
A natureza jurídica do Protocolo de Kyoto é de dispositivo jurídico e se vincula à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Segundo Romeu Thomé,
(2013, p. 760), o protocolo é “instrumento percursor de uma ação global consensual e
coordenada no sentido de enfrentar e solucionar os problemas relacionados às mudanças
climáticas”.
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Nesse mesmo sentido, Leclerc (2001, p. 34) considera que “esse texto permite à
comunidade internacional passar de um acordo sobre os princípios gerais, tais como os
fixados na Convenção-Quadro de 1992, à definição de verdadeiras estratégias de ação”.
A vigência do Protocolo de Kyoto foi um tanto quanto conturbada, pois o seu vigor,
no âmbito internacional, estava atrelado à ratificação de no mínimo cinquenta e cinco países
desenvolvidos na condição de representantes de 55% do lançamento dos gases causadores das
mudanças climáticas.
Conforme Rojas, Santos e Souza (2013, p.41), no ano de 2002, havia cem países que
confirmaram o comprometimento com a redução dos GEE, entrementes a quota de
responsabilização desses países perfazia o percentual de 43,7% de emissão dos gases. A
recusa dos Estados Unidos em ratificar o protocolo foi um embaraço à sua vigência. O
referido país alegou que sua ratificação ao protocolo de Kyoto traria significativos prejuízos
ao seu sistema econômico e financeiro. E somente em fevereiro de 2005, o protocolo pode
entrar em vigor com a ratificação da Rússia, quando o protocolo alcançou a meta de países
desenvolvidos a ratificarem-no.
O objetivo precípuo do Protocolo de Kyoto, como já dito, é alavancar a redução da
expressiva quantidade de gases emitidos na atmosfera terrestre e que são causadores do
chamado efeito estufa, o qual é motivador das mudanças trágicas que ocorrem no clima. Para
alcançar seu propósito, as metas foram postas aos países desenvolvidos apenas consagrando o
regimento do princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Isso porque os países
já com seu desenvolvimento consolidado são tidos, ante suas históricas emissões, como os
preponderantes causadores do efeito estufa. Consequentemente as emissões dos países em
desenvolvimento são fracas quando comparadas aos países desenvolvidos. Além disso, impor
um sistema de metas aos países em desenvolvimento implicaria colocá-los em sérios
problemas financeiros em um futuro próximo.
Os anos de 2008 e 2012 compreenderam o primeiro período de compromisso do
protocolo de Kyoto. Nesse lapso temporal, os países desenvolvidos os quais fazem parte do
anexo I19 do protocolo garantiram a sua promessa de reduzir a emissão de seis gases, sejam
eles: dióxido de carbono CO2, óxido nitroso N2O, metano CH4, hidrofluorcarbonetos HFC,

19

Países listados no Anexo 1: Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, Comunidade
Europeia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria,
Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia,
Portugal, Reino Unido, Irlanda do Norte, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia.
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perfluorcarbonos PFC, hexafluoreto de enxofre SF6, elementos de contribuição com o efeito
estufa, numa estimativa de 5% em relação à década e 90 (Rojas et al., 2013, p.46),
Logo após o decurso do primeiro período de compromisso, será verificado o efetivo
cumprimento das metas dispostas. Não obstante as metas estabelecidas no anexo I sejam
conduzidas expressamente aos países industrializados, nada obsta que os países em
desenvolvimento contribuam com a atenuação dos lançamentos dos gases nocivos. Para esses
casos não há, porém, uma meta preestabelecida, o que se verifica é a contribuição de projetos
de cada país, de acordo com a sua própria avaliação e metodologia a fim de moderar o
lançamento dos gases responsáveis pelo fenômeno do efeito estufa.
Embora o tratamento desigual dado aos países industrializados e em
desenvolvimento, na medida de sua desigualdade, seja claro em relação à quantia de redução
de lançamento dos GEE, não cabe falar que nos países desenvolvidos a quota de contenção
desses gases seja dividida em parcelas iguais, isso porque o percentual varia de Estado para
Estado, em decorrência de fatores como a política interna de cada país. Como paradigma para
tanto, tem-se que a quota da redução de Portugal, França e Suíça é de 8%, ao passo que o
quinhão do Japão para o mesmo compromisso é de 6% (Rojas et al., 2013, p.51).
Imperioso é destacar que o protocolo de Kyoto não se limita a instituir os direitos e os
deveres de cada Estado signatário, na busca pela redução da emissão de GEE, impondo metas
e regras que devem ser categoricamente cumpridas sob pena de haver consequências que são
juridicamente vinculantes, legally binding. Mas também dispõe de ferramentas para que as
partes signatárias do Anexo I possam contar para o nobre trabalho que é o ofício do
cumprimento das metas.
Romeu Thomé, (2013, p.762), aborda os deveres a serem cumpridos pelos países
desenvolvidos que fazem parte do anexo I do protocolo de Kyoto, a saber:
De acordo com o art. 2° do Protocolo de Kyoto, cada parte incluída no Anexo I, ao
cumprir seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões
assumidos no art. 3°, a fim de promover o desenvolvimento sustentável, deve:
a) Implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo com suas
circunstâncias nacionais, tais como:
• O aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia
nacional;
• A proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal levando em conta seus
compromissos assumidos em acordos internacionais relevantes sobre o meio
ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, florestamento e
reflorestamento;
• A promoção de formas sustentáveis de agricultura à luz das considerações
sobre a mudança do clima;
• A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas
novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro de dióxido de
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carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e
inovadoras;
• A redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos
fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores
emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da Convenção
e aplicação de instrumentos de mercado;
• O estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando à promoção de
políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases de efeito estufa
não controlados pelo Protocolo de Montreal;
• Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes;
• A limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua
recuperação e utilização no tratamento de resíduos, bem como na produção, no
transporte e na distribuição de energia; (grifo nosso).
Os deveres estabelecidos pelo Protocolo têm o inegável intuito de contribuir parra a
diminuição da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera do planeta.

Da análise de cada uma das medidas públicas, vamos ao encontro primeiramente do
aumento da eficiência energética como implementação das políticas públicas adotadas com
vistas a complementar os deveres dos Estados signatários ao Protocolo de Kyoto, em respeito
ao anexo I. Pois bem, a comunidade internacional precisa ser realista nesse ponto, e
conquanto, ao menos a princípio, a substituição imediata do modelo energético utilizado nos
dias atuais seja humanamente impossível, não há duvidas de que providências quanto a sua
utilização necessitam ser tomadas em caráter urgente.
O carvão mineral e o petróleo, utilizados em larga escala em todo o mundo como
combustíveis fósseis e altamente contribuintes para os efeitos do aquecimento global,
lamentavelmente ainda serão utilizados em uma gama de atividades. O que deve ser
verificado, portanto, é a sua utilização sensata, racional, sem desperdícios e eficiente de modo
a desviar os sérios impactos por eles causados, consubstanciando aí o Princípio da Prevenção.
No realizar de seu processo de fotossíntese, as florestas desempenham um papel de
suma importância, à medida que absorvem o dióxido de carbono existente na atmosfera.
Nessa marcha química, as árvores detêm o carbono em seus troncos e liberam apenas o
oxigênio. Daí se entende a relevância das ações voltadas à proteção dos sumidouros ou
reservatórios de gases de efeito estufa, que são as florestas propriamente ditas, o manejo
florestal, o florestamento e o reflorestamento, aliados à promoção de formas sustentáveis de
agricultura, cujo fito é impossibilitar o desmatamento para atividades agrícolas, como deveres
que precisam ser cumpridos pelos países que assumiram o compromisso com o protocolo de
Kyoto.
Há, ainda, a intensa necessidade de se alterar o modelo energético utilizado nos dias
atuais em âmbito mundial, o qual é fortemente ligado a energias não renováveis, como o
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carbono fóssil e que tem resultados igualmente perigosos, em virtude dos efeitos de sua
combustão quando são lançados em demasiada quantidade os GEE. Desse modo, um dos
deveres do protocolo materializa-se na implantação de novas formas sustentáveis de energia,
como: a eólica, a solar e a biomassa e, é claro, na sua viabilização financeira.
Nessa esteira, a adoção de medidas tributárias e fiscais é ferramenta que serve de
estímulo e incentivo com vistas à diminuição dos gases prejudiciais ao equilíbrio climático.
Assim, os estados signatários podem utilizar o benefício da extrafiscalidade para alcançar
isenções e compensações de tributos, alíquotas diferenciadas, bem como incentivos fiscais
para aqueles agentes que firmarem uma conduta pautada nos objetivos e deveres do protocolo.
O protocolo de Kyoto foi mais à frente, quando estabeleceu os Mecanismos
Adicionais de Implementação, quais sejam: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), a Implementação Conjunta e o Comércio de Emissões.
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, Clean Development Mechanism, é
ferramenta da qual os países desenvolvidos, que ratificaram o Anexo I do protocolo, podem
tirar certo proveito com o trabalho de redução de gases já realizado. Na verdade, o MDL
também dispõe sobre a participação dos países em processo de desenvolvimento, o seu
objetivo primordial é o fomento para que os Estados efetivem a suas metas de redução de
emissão dos GEE.
O MDL traça projetos de estímulo para os países desenvolvidos alcançarem suas
metas do Anexo I, com o suporte e a atuação conjunta de países em desenvolvimento através
das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs). As RCEs têm caráter adicional, isso significa
dizer que, com a sua implantação, deve haver maior intensidade na redução da emissão dos
gases de efeito estufa. Consoante se verifica no parágrafo 5° do artigo 12 do Protocolo de
Kyoto, a saber:
As reduções de emissões resultantes e cada atividade de projeto devem ser
certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das
Partes na qualidade de reunião das Partes deste protocolo, com base em reduções de
emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na ausência da atividade
certificada de projeto.

Sobre o caráter de adicionalidade (Frondizi, 2009, p. 37) elucida que:
Um projeto proposto só é considerado adicional se sua implantação estiver
vinculada necessariamente ao registro como uma atividade de MDL, ou seja, ao fato
de que a atividade de projeto não seria executada sem a expectativa de seus
“créditos de carbono” (recursos financeiros extras). A adicionalidade é relativamente
fácil de provar nos projetos que não geram outros benefícios econômicos que não a
venda das Reduções Certificadas de Emissões. É o caso da simples queima de
biogás ou da destruição do NO2 quando não há obrigatoriedade legal de destruí-los.
Quando outros benefícios existem, como uma usina hidrelétrica, que pode vender a
eletricidade que produz, é preciso provar que essa usina não seria construída sem os

107

recursos provenientes do MDL. Se, do ponto de vista econômico e financeiro, for
mais interessante construir uma usina térmica, mas mesmo assim o empreendedor
optar por fazer uma usina hidrelétrica motivada pelo MDL, o projeto pode ser
considerado adicional.

As Reduções Certificadas de Emissões também chamadas de Certificado de Redução
de Emissão, consubstanciam-se no processo de medir em toneladas de Dióxido de Carbono
Equivalente (t CO2e) a redução e as remoções de CO2, alvo dos projetos de MDL. As RCEs
são divididas em três unidades: UCA, ERU e CER (SAMPAIO, 2012).
A Unidade de Emissão Atribuída (UCA) é igual a uma tonelada métrica de Dióxido de
Carbono emitido, computada em razão do Potencial de Aquecimento Global (GWP). A
Unidade de Redução de Emissões (ERU) é igual a uma tonelada métrica de Dióxido de
Carbono, nesse caso não emitido, é o sequestro de emissão de CO2, que ocorre por atuação
conjunta dos Estados do Anexo II e calculada pelo GWP. Por seu turno, a Unidade de
Redução Certificada de Emissões (CER) equivale a uma tonelada métrica de CO2 não
emitido e sequestrado, e medida pelo Potencial de Aquecimento Global.
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e as Reduções Certificadas de Emissões
concretizam o artigo 12 do Protocolo de Kyoto. Isso porque há uma cooperação com o
desenvolvimento sustentável de países não participantes do Anexo I, mas que acabam por
colaborar no objeto final da Convenção à medida que, de certo modo, cooperam com a
redução da emissão de gases, comprometimento feito pelos países do Anexo I.
A Redução Certificada de Emissão pode ser considerada uma espécie de moeda, pois é
vendida dos países em desenvolvimento para os países do Anexo I, para ajudar a atingir as
suas metas. Trata-se do mercado voluntário de créditos de carbono. Além do mercado de
créditos gerados por projetos de redução de emissões, o Protocolo de Kyoto também propõe o
mercado de permissões.
O mercado de permissões consiste na permissão dada a países que tenham unidades de
emissão, em caráter de excedência, de vendê-las para países que já extrapolaram sua meta de
emissão de gases de efeito estufa, desde que estejam dentro de áreas geográficas específicas.
Estima-se que o ideal é que esse mecanismo seja utilizado entre os países do Anexo B (Lê
Preste, 2005).
A atuação conjunta entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento traz
benefícios recíprocos. Primeiro porque torna evidentemente mais flexível a realização das
metas impostas aos países desenvolvidos, que conseguem desempenhá-las com investimentos
financeiros de baixo nível e fora do seu território. Segundo, porque concebe aos países em
processo de desenvolvimento produzir atividades sustentáveis e agregar recursos financeiros.
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O axioma do MDL é que os países desenvolvidos devem ter maior responsabilidade
por iniciativas com vistas à redução dos gases de efeito estufa, em decorrência do fator
histórico, do que países em desenvolvimento. Ademais os seus programas devem
categoricamente trazer soluções eficientes no que tange às formas alternativas de energia,
assim como demais projetos que possam executar os deveres dos países do Anexo I.
Para tanto, Kyoto dispõe de mecanismos que auxiliam no acompanhamento da
eficácia dos seus projetos. Esses mecanismos trabalham no sentido de medir a real eficiência
das reduções dos Gases de Efeito Estufa mediante o domínio de técnicos e cientistas através
de um Conselho Executivo.
Outro fator importante, com relação ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é que
a participação em seus projetos não é restrita a Pessoas Jurídicas de Direito Internacional.
Pois aos organismos e entidades, tanto públicos quanto privados, é permitida a adesão aos
projetos de MDL.
Também parece importante falar sobre a autonomia dos Estados em participar ou não
das ações do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Não há que se falar na imposição seja
de país desenvolvido, seja de país em desenvolvimento na instalação de projetos dessa
natureza, a sua implementação deve-se concretizar tendo em vista a consciência ambiental de
cada participante. Isso porque há de se respeitar a soberania dos Estados e a autodeterminação
dos povos.
Com efeito, ainda no que concerne aos Mecanismos de Desenvolvimento limpo,
apresenta-se o instituto da Linha de Base, essa ferramenta do MDL serve de panorama para
que se tenha uma visão sobre a verdadeira eficácia do protocolo.
A Linha de Base, como a própria etimologia do nome sugere, trata-se de uma base,
onde se permite verificar a qual patamar chegaria à escala de emissão de gases de efeito
estufa, decorrentes das atividades antrópicas, caso a comunidade internacional não houvesse
se preocupado com a questão ambiental e consequentemente não houvesse instituído o
protocolo de Kyoto (Thomé, 2013).
Nesse diapasão, a Linha de Base sugere uma vertente hipotética, em que não é
possível obter a certeza de sua avaliação, posto que seu trabalho baseia-se em algo
pressuposto e teórico que é alvo de estudos e pesquisas de técnicos. Mas que tem relevância
ímpar, pois não obstante ser algo presumível é a ferramenta de que se dispõe para medir a
eficiência dos projetos de MDL e que serve de base para se expedir as Reduções Certificadas
de Emissões.
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A participação dos países no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo está
condicionada a certos requisitos e os projetos desses países devem sujeitar-se a determinados
critérios sob pena de não serem aceitos no MDL. Os pressupostos para elegibilidade de um
projeto são (SISTER, 2007, p.12):
• Redução de emissão de gases de efeito estufa e remoção do Dióxido de Carbono,
de modo adicional, ou seja, a redução e a remoção devem se estabelecer de maneira
que sua eficiência fosse verificada mesmo sem a existência do Protocolo de Kyoto.
• Apoio nos fins de desenvolvimento sustentável estipulados pelo país anfitrião.
• Envolvimento voluntário com o MDL.
• Abatimento do aumento de emissões de GEE¸ que sejam derivados da atividade,
mesmo que ocorram fora dos limites estabelecidos no projeto.
• Respeito e consideração por todos os atores, que devem ser consultados acerca
das atividades dos projetos em virtude de seu interesse comum.
• Documentar a análise e os estudos dos impactos ambientais. Estabelecer
benefícios de redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas que possam ser
aferidos.
• Abarcar as atividades de florestamento e reflorestamento bem como sobre os
gases dispostos no Anexo A.
• Lograr carta de aprovação de todos os países participantes do projeto.

Nesse diapasão, as etapas que se sucedem nas atividades do projeto de MDL, são: a
Elaboração de Documento de Concepção do Projeto; a Validação-Aprovação, o Registro, o
Monitoramento, a Verificação-Certificação e, por derradeiro, a emissão da Redução
Certificada de Emissão (SISTER, 2007).
A primeira fase de um projeto de MDL conclui a elaboração do documento de
concepção de projeto – DCP, o qual deve necessariamente conter as informações técnicas e
relevantes para a sua execução, é nesta fase que há a apresentação dos documentos
necessários para os países dirigentes (PASINI et al, 2012). A estrutura do projeto deve conter
elementos como: o nome, o objeto, a descrição da atividade e o seu período de duração.
Também é importante a apresentação dos meios tecnológicos que serão empregados.
No caminhar do ciclo, passa-se à fase de Validação/Aprovação, em que a Entidade
Operacional Designada (EOD) é competente para atestar a adequação do projeto, que é
exteriorizada pela Carta de Aprovação (LOA). Caso não seja concluída a Validação, não será
permitida a verificação da fase seguinte, que é o Registro. Em situações contrárias ao
interesse geral, cabe a anulação ou a revogação da Carta de Aprovação. A etapa seguinte
constitui o Registro, que se consubstancia no reconhecimento oficial do projeto de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Conselho Executivo, logo após a apresentação
da Carta de Aprovação.
Por conseguinte, o Monitoramento pode ser considerado como uma fase de verificação
propriamente dita dos projetos de MDL. Pois será analisada a eficiência da redução dos gases
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de efeito estufa em conformidade com a linha de base e posteriormente emitido um relatório.
Não há um período de tempo preestabelecido para a duração do monitoramento.
Nessa esteira, a etapa seguinte constitui a Verificação/Certificação, basicamente a
divulgação do monitoramento realizado na fase antecedente, o que, por sua vez, evidencia o
Princípio da Informação. Diante do conhecimento do projeto de MDL, por toda a
comunidade, a EOD competente deve conduzir o monitoramento do projeto e conferir
eficácia das reduções das emissões dos GEE e de sua adicionalidade. Inicia-se, assim, o
processo de certificação, através do qual a Entidade Operacional Designada emite certificado
aos participantes de projetos que atingiram as metas de redução dos gases de efeito estufa ou
remoção de CO2.
A Entidade Operacional Designada envia o Relatório de Certificação ao Conselho
Executivo do MDL, para emissão das Reduções Certificadas de Emissões, em até quinze dias
contados da solicitação e posterior publicidade. Em casos de falhas procedimentais ou até
mesmo fraudes, há a hipótese de revisão da emissão pelo Conselho Executivo.
Ademais, é importante ressaltar que há mecanismos os quais se propõem a facilitar a
execução das metas dos países que participam dos projetos de MDL. Como é o caso do
agrupamento de atividades, também chamado de bundling. Esse mecanismo de flexibilização
prevê a possibilidade de que o projeto possa ser executado por várias unidades menores e
agrupadas, desde que sejam do mesmo tipo, mesma categoria e utilizem a mesma tecnologia
nos equipamentos e processo de conversão.

4.2 Inserção do Brasil no Protocolo de Kyoto (Congresso Nacional e Decretos)
A colocação do Brasil nas questões atinentes ao Protocolo de Kyoto, embora singela,
tive início antes da ratificação brasileira à Convenção-Quadro. Inicialmente, nos anos que
compreenderam entre 1996 a 1999, a disposição de ONGs, empresas, governos Estaduais e
Municipais foi muito limitada. Pode-se considerar inclusive, que nessa época não havia uma
consciência ambiental incutida na sociedade em geral e nem nos governantes. Isso porque
nem mesmo a Presidência da República reputava às consequências das mudanças climáticas
uma temática importante na qual necessitava intervir.
No entanto, de acordo com o item seis da Declaração de Estocolmo, 1972, iniciava-se
uma Era Ecológica, em que a conduta de toda a humanidade deveria se voltar para algo maior,
senão vejamos:
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Atingiu-se um ponto da História em que devemos moldar nossas ações no mundo
inteiro com a maior prudência, em atenção às suas consequências ambientais. Pela
ignorância ou indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao
ambiente terrestre de que dependiam nossa vida e nosso bem-estar. Com mais
conhecimento e ponderação nas ações, poderemos conseguir para nós e para a
posteridade uma vida melhor em ambiente mais adequado às necessidades e
esperanças do homem. São amplas as perspectivas para a melhoria da qualidade
ambiental e das condições de vida. O que precisamos é de entusiasmo,
acompanhado de calma mental, e de trabalho intenso, mas ordenado. Para chegar à
liberdade do mundo da Natureza, o homem deve usar o seu conhecimento para, com
ela colaborando, criar um mundo melhor. Tornou-se imperativo para a humanidade
defender e melhorar o meio ambiente, tanto para as gerações atuais como para as
futuras, objetivo que se deve procurar atingir em harmonia com os fins estabelecidos
e fundamentais da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo mundo.

Contudo, por volta do ano 2000, esse posicionamento brasileiro inerte começou a
mudar. Assim, as questões tratadas no Protocolo de Kyoto passaram a atuar no campo do
posicionamento brasileiro mediante o desempenho de órgãos como o Ministério do Meio
Ambiente, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e inclusive
com a atuação de algumas ONG's.
No mesmo ano, foi concretizado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, o qual
envolve diversos setores, tais como: governamentais, não governamentais, acadêmicos e
empresários. Dentre suas finalidades, destaca-se a composição de firmar uma posição no
âmbito nacional acerca das alterações no clima ocorridas no território brasileiro.
A partir de então, a conduta brasileira que se opunha à corrente do Ciclo do Carbono
no Protocolo de Kyoto passou a ser alvo de críticas severas do MMA, de Estados amazônicos
e de diversas organizações não governamentais, que apadrinhavam a inserção nacional aos
projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Mas o Brasil tinha um posicionamento
irredutível, e reputava que a responsabilidade pela Redução da emissão dos GEE seria tão
somente dos países desenvolvidos (SISTER, 2007).
O Brasil ainda chegou a levantar uma questão acerca do modelo em que as reduções
eram calculadas. E iniciou-se o questionamento o qual pautava que o cálculo das reduções
deveria ser feito do ponto de vista cronológico e evolutivo, desde o século XVIII, e não como
ponto de partida o ano de 1990. Essa posição brasileira teve um vigoroso apoio dos países não
elencados no Anexo I, mas não teve o mesmo impacto nos países do Anexo I.
Com efeito, os projetos apresentados pelos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo,
no qual os Estados desenvolvidos poderiam financiar projetos de desenvolvimento sustentável
aos Estados emergentes e pobres, foram uma ferramenta de grande importância para o
Protocolo de Kyoto. Diante disso, o Brasil tornou-se mais flexível e aceitou o compromisso
com o Protocolo.
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No âmbito nacional, o protocolo de Kyoto passou a vigorar em 12 de maio de 2005,
com a promulgação do Decreto 5.455/05, que estabelece em seu artigo 1º que:
O Protocolo de Kyoto à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, de 11 de Dezembro de 1997, apenso por Cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.

O Decreto 5.455/05 é a materialização da última fase, dentre quatro etapas exigidas
pelo ordenamento jurídico pátrio para concretizar a validação de um tratado internacional.
A primeira etapa consiste nas negociações e assinatura do tratado de competência do
Presidente da República, consoante disposição do art. 84, VIII da CRFB/88. Ato contínuo
passa-se a competência ao Congresso Nacional, que deve referendar a redação do tratado,
segundo disposição do art. 49, I da Constituição de 1988. O Parlamento deve admitir a
ratificação do tratado pelo Presidente da República.
A próxima fase se materializa na expedição pelo presidente do Senado Federal de um
decreto legislativo, o qual se referente ao Protocolo de Kyoto e aprovado pelo legislativo em
20 de Junho de 2002, sob o número 144.
No terceiro passo, tem-se a ratificação em que, de modo definitivo, o Presidente da
República confirma as obrigações que assumiu ao assinar o tratado, na primeira fase. No
Brasil, o protocolo de Kyoto foi ratificado pelo presidente somente em 23 de agosto de 2002.
E em 2005, com a promulgação do Decreto 5.455, o Protocolo de Kyoto concluiu sua
quarta fase, de acordo com os procedimentos que concernem à aprovação de um tratado
internacional no Brasil.
Entretanto, cumpre ressaltar que os procedimentos para recepção de um pacto
internacional não se fazem idênticos no plano nacional e no plano internacional. Isso porque
cada Estado tem o seu método de proceder à admissão de um tratado internacional no seu
ordenamento jurídico interno.
No caso do Brasil, toda elaboração ou ratificação legislativa somente terá a devida
validade quando publicada no Diário Oficial da União. Por esse motivo, a vigência do
Protocolo de Kyoto no terreno nacional somente se integrou de fato, em 12/05/2005, com a
publicação do Decreto 5.455 no DOU. Diferentemente do campo internacional, onde o
Protocolo de Kyoto passou a vigorar em 16 de fevereiro de 2005 quando então foram
cumpridas todas as exigências estipuladas pela convenção (VIOLA, 2002).
A atuação do Brasil no processo negociador do protocolo de Kyoto (1996-2001)
esteve orientada pela definição do interesse nacional segundo quatro dimensões principais,
detalhadas a seguir:
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• Afirmar o direito ao desenvolvimento como um componente fundamental da
ordem mundial, em continuidade com um pilar clássico da política externa
brasileira.
• Promover uma visão do desenvolvimento associada com a sustentabilidade
ambiental, em correspondência com o grande crescimento da consciência ambiental
no Brasil e sua tradução em políticas públicas nacionais e estaduais.
• Promover uma posição de liderança do Brasil no mundo em correspondência
com o crescimento do prestígio internacional do país durante o Governo Cardoso.
• Impedir que o uso das florestas seja objeto de regulação internacional para evitar
os riscos de questionamento internacional ao desmatamento da Amazônia. É
importante salientar que a entrada das florestas no regime mundial de clima não foi
percebida como ameaça a soberania nacional por outros países florestais: Estados
Unidos, Canadá, Rússia, Austrália e Costa Rica (entre outros) promoveram
fortemente a regulação internacional das florestas. (MINISTERIO DO MEIO
AMBIENTE).

A participação do Brasil no Protocolo de Kyoto tem como marca três vantagens, mas
pode-se considerar uma grande desvantagem. No que concerne às vantagens, citar-se, em um
primeiro momento, que sendo o Brasil, um país em desenvolvimento e de renda média, sua
contribuição para redução dos gases de efeito estufa não tem caráter obrigatório e impositivo,
como para os países desenvolvidos.
Outro fator considerado uma vantagem para o Brasil, refere-se ao seu padrão
energético, o qual tem grande bagagem na matriz energética hidrelétrica, que, por sua vez, é
considerada uma fonte de energia limpa, embora haja grande utilização de fontes hídricas no
panorama do aquecimento global. Além disso, a grande extensão de florestas no território
brasileiro, também é apontada como fator de vantagem para o Brasil, principalmente devido
ao ciclo global do carbono. O território nacional compreende 16% do total das florestas
mundiais (MMA, 2008).
Por seu turno, a desvantagem está incutida no fato de a emissão de carbono em grande
escala decorrer da combustão, da queima na agricultura tradicional e do lamentável
desmatamento, não apenas da Amazônia, mas dos demais diversificados ecossistemas
brasileiros.
4.3 Princípios do Direito Internacional Público e força cogente
Nos objetos de análise dos fundamentos do Direito Internacional, encontra-se a base
para impor a obrigatoriedade de suas normas. A matéria é de fato bastante complexa,
sobretudo porque o direito internacional pode variar tendo em vista a posição seguida por
cada Estado.
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Assim sendo, cumpre salientar o binômio: idealismo e realismo, que sempre existiu ao
longo das ideias políticas e que externaliza, respectivamente, as coisas como deveriam
apresentar-se, e como de fato se mostram na realidade. Essa dualidade nasce com o direito
internacional, principalmente no que concerne à aplicação de valores éticos e do direito
natural ao novo cenário da comunidade internacional.
Dessa feita, no estudo do Direito Internacional Público, duas teorias tentam explicar a
força cogente do DIP. São elas a corrente naturalista e a corrente voluntarista (MAZUOLLI,
2012).
As teses que seguem a linha voluntarista, também denominada do direito positivo, são
adeptas ao ideal de que a imperatividade do Direito Internacional advém da vontade dos
próprios Estados. Nesse sentido, o DIP cria limitações a sua própria soberania.
Dentre os partidários dessa tese, destacam-se as personalidades de Jellinek,
considerado o criador da teoria voluntarista e, como seguidor dessa linha, Clóvis Beviláqua.
Entrementes há uma constante crítica à tese voluntarista, tendo em vista que um Estado pode
mudar a sua perspectiva sobre um assunto a qualquer tempo.
É o que se pode verificar, através da explanação de Antonio Augusto Cançado
Trindade (2002, p. 1045):
Já nos anos cinquenta se advertia que o positivismo voluntarista era "claramente
impotente" para resolver os problemas dos fundamentos e da validade do direito
internacional, que só poderia encontrar uma resposta na ideia de uma justiça
objetiva. Até mesmo em relação à condição dos estados no ordenamento jurídico
internacional, passou a prevalecer o entendimento de que a validade das normas de
direito internacional a respeito não dependia do direito interno dos estados; a própria
identidade e continuidade do estado (a despeito de mudanças territoriais, ou
populacionais, ou normativas) dava testemunho da primazia do Direito
Internacional. Em suma, somente este último, podia explicar a prevalência do
princípio da identidade e continuidade do estado (independente de alterações em
seus elementos constitutivos) no ordenamento jurídico internacional. (TRINDADE,
Antônio Augusto Cançado. 2002, 1045).

Outro fator de suma importância, para exemplificar sobre a impotência da corrente
voluntarista, está no fato de ela não mensurar a dimensão e o alcance do Direito Internacional
através da manifestação da vontade dos estados.
É o que se percebe ao analisar o julgamento do navio Lótus em 1927, onde a Corte
Permanente de Justiça, mediante seu presidente Dionísio Anzilotti (CPJI, p. 18), que
manifestou no acórdão que:
O direito internacional regula as relações entre Estados independentes. As regras
deste vinculam Estados e lei, portanto, emana o desejo dos mesmos, serão expressos
em convenções ou usos geralmente aceitos como expressão dos princípios da lei que
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se estabeleceu, a fim de regular a coexistência dessas comunidades independentes
ou com vista a prossecução de objetivos comuns.20

Entretanto, a Convenção de Viena de 1969, sobre Direito dos Tratados, ao expressar o
jus cogens, nos artigos 53 e 64, manifestou a concordância com a ordem do direito natural.
Isso porque o artigo 53, da Convenção sobre Direito dos Tratados, além de expressar sobre a
nulidade de um tratado que conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral,
também manifesta o jus cogens ao defini-lo como:
Norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no
seu conjunto, como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e
que só pode ser modificada por uma norma de Direito Internacional geral da
mesma natureza.

Há de se ressaltar que entre os defensores da corrente jusnaturalista, destaca-se o
renomado jurista Hans Kelsen.
Mas o fato é que a norma cogente de Direito Internacional, sobretudo acerca de sua
existência e de seu conteúdo, é extremamente difícil de caracterização. Isso porque não há
como reconhecer necessariamente quais fatores do conteúdo de uma norma de direito
internacional definem-na como norma cogente. Assim sendo, os princípios no Direito
Internacional Público têm importante função, pois manifestam o real espírito da norma, o que
auxilia na compreensão e alcance da norma internacional.
Eduardo Jiménez de Aréchaga, (1994, p. 176), manifesta sobre a relevância dos
princípios de direito Internacional, ao asseverar que:
Esta fonte é o recebimento de uma nova espécie de jus gentium, semelhante ao que
no direito romano havia surgido com base nos editados Protetores peregrinos,
reconhecendo certos princípios básicos de justiça aplicáveis a todos Indivíduos,
independentemente da sua nacionalidade. Assim, através do trabalho paralelo,
estados separados e independentes empregam em sua esfera interna princípios
fundamentais emergentes da lei que reflita as regras básicas de justiça pelas
comunidades legais; aceitar estes princípios quando eles são comuns para a
principal sistemas Jurídicos são regras positivas também do direito internacional. 21

Dentre os princípios de Direito Internacional pode-se destacar o princípio da identidade
ou continuidade do Estado, o princípio da legítima defesa, o princípio do esgotamento das
20

Le droit international régit les rapports entre des états indépendants. Les règles de ce droit liant les états
procédent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés
généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la coexistence de ces
communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts comuns.
21

Esta fuente constituye la recepción de una especie de nuevo jus gentium, similar al que en Derecho Romano había surgido
a base de los editctos de los protetores peregrinos, que reconocían ciertos principios básicos de justicia aplicables a todos los
individus, cualquiera fuese su nacionalidad. De este modo, mediante la obra paralela, separada y independiente de los
Estados, em su esfera interna, van surgiendo principios fundamentales de derecho, que reflejam las reglas básicas de justicia
aceptas por las comunidades jurídicas y tales principios, cuando son comunes a los principales sistemas juridicos, son
tambíem reglas positivas de Derecho Internacional.
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vias internas de recurso antes do ingresso perante uma jurisdição internacional, princípio da
dignidade da pessoa humana, princípio da boa fé, princípio do pact sunt servanda, dentre
outros.
Tão importante quanto o significados dos princípios, são as suas funções no âmbito do
Direito Internacional. Em relação ao significado dos princípios, os seus próprios nomes já
fazem denotação nesse sentido.
Quanto à função, merecem destaque as seguintes: a função legitimadora, a função
interpretativa, a função integradora e a função complementadora, definidas por Jorge Bacelar
Gouveia (2005, p. 123) como:
a) uma função legitimadora: os princípios, sobretudo os de coloração ética,
permitem questionar a legitimidade material das normas ou de outros princípios que
com eles estejam desconformes, podendo provocar a respectiva invalidade material;
b) uma função interpretativa: os princípios permitem determinar preferências, entre
as várias soluções hermenêuticas, de outro modo, todas iguais possíveis;
c) uma função integradora: os princípios possibilitam integrar lacunas de
regulamentação, assim se colmatando a ausência de critérios de decisão, derivada da
falta de normas especificamente aplicáveis;
d) uma função complementadora: os princípios têm a virtualidade de
regulativamente alargar a extensão da aplicação do Direito Internacional.

A utilização de princípios e funções denota o desenvolvimento a evolução e o
progresso do Direito Internacional Público.

4.4 A mudança climática e seus riscos generalizados como consequências do
(des)cumprimento de Kyoto
Em meados de 2007/2008, a ONU emitiu um lamentável relatório de
Desenvolvimento Humano, denominado Combater as Alterações Climáticas: Solidariedade
Humana em um Mundo Dividido, no qual afirma que grande parte dos países desenvolvidos
não estão cumprindo suas metas e seus objetivos, que foram definidos com o Protocolo de
Kyoto, para redução do lançamento de GEE na atmosfera terrestre.
Dentre os países ricos que estão aquém dos compromissos firmados com Kyoto, podese citar a Austrália, o Canadá e os Estados Unidos. Alem desses, alguns países da União
Europeia também não estão honrando os compromissos do protocolo de Kyoto.
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Quando um país não cumpre as metas estabelecidas no Protocolo, certamente estará
passível a algum tipo de sanção. Nesse caso, o país que não efetivar suas metas na redução da
emissão de gases nocivos à camada de ozônio será autuado e multado.
Dessa feita, em 2011, o Canadá renunciou sua participação no Protocolo de Kyoto,
para não pagar as multas decorrentes do não cumprimento de suas metas na diminuição da
emissão de poluentes. O país foi o primeiro a retirar-se do tratado após sua ratificação.
Peter Kent, ministro do meio ambiente do Canadá, justificou o afastamento do país, no
sentido de que o Protocolo de Kyoto é muito radical, e que assim evitará a passagem de 14
milhões de dólares canadenses para outros países. Kent afirma que um tratado que objetive a
redução de emissões de GEE só é viável se todos os principais Estados emissores
participarem. O Ministro declarou ainda que: "Kyoto não funciona, e é passado para o
Canadá. Invocamos o direito real de nos retirar" 22.
O curioso é que o Canadá, no início do processo de negociação, foi considerado um
dos países que mais se empenhou para que o Protocolo de Kyoto se tornasse uma realidade.
Todavia, logo que a política interna do país foi alterada, quando o Partido Conservador
assumiu o poder, a postura do Canadá em relação ao tratado mudou radicalmente.
Entretanto, o descumprimento do Protocolo de Kyoto não acarreta consequências
diplomáticas, apenas para aqueles países que não cumpriram com suas metas. De fato, a
humanidade e o planeta, como um todo, sofrem as drásticas consequências das mudanças
climáticas, as quais surtem seus efeitos no âmbito global.
Numa perspectiva cronológica, pode-se entender que o crescimento sem rédeas, seja
ele econômico, seja ele social, tem um agravo de tornar o mundo cada vez mais desigual,
além de causar estranhos efeitos na estrutura física e química do planeta terra, que
comprometem a permanência deste ao longo do tempo.
Nos primórdios da humanidade (FAUSTO, 2004), o homem desfrutava da natureza,
exclusivamente daquilo que necessitava para a sua subsistência. Eram humildes tribos de
caçadores ou nômades que se moviam de um território para outro em decorrência de fatores
naturais, como clima e geografia. Os valores materiais eram extraordinariamente incomuns e
indiferentes a esses indivíduos.
A Revolução Agrícola pode ser considerada uma raia no que tange ao início da
transformação no planeta. De acordo com estudiosos, seu marco se deu na faixa territorial de

22
Disponível em <http://ultimosegundo.ig.com.br/cop/canada-abandona-protocolo-de-kyoto-para-nao-pagarmultasporsua/n1597407003298.html> Acesso em: 10 maio 2014.
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Jericó, no Oriente Médio, e posteriormente desdobrou-se com os continentes asiático,
europeu, africano bem como as Américas.
Com as Revoluções Agrícolas, houve consideráveis mudanças na construção e
ordenação da sociedade, à medida que mudou a vida dos diversos povos ao prover a
satisfação do anseio alimentício e nutricional das nações nas temporadas das colheitas.
Na proporção do surgimento das pequenas cidades e povoados, verificou-se a
destruição e o desaparecimento das florestas, e demais seres vivos de origem animal ao
entorno dessas civilizações. Devido ao fato de que, ao menos a princípio, essa singela
depredação ao patrimônio natural se justificava para atender às demandas dos indivíduos
daquele tempo, sejam para a instauração de campos agrícolas, para a alimentação das
necessidades energéticas que exigiam a queima de lenha e carvão vegetal, seja para o
incremento das atividades militares e náutica.
Do mesmo modo, outro grande estorvo para a biota é a erosão dos solos, haja vista o
desmedido desmatamento, que também acaba por transformar o circuito de pluviosidade, com
diminutos níveis de precipitações, que acabam por gerar profundas temporadas de secas.
Ante a ocorrência de tantas mudanças climáticas no planeta, alguns cientistas chegam
até a sustentar que a ruína de algumas civilizações como os Maias, os Egípcios, a Romana e
Acadiana, por exemplo, deve-se a causas ambientais (FAUSTO, 2004).
No que tange à acusação do ser humano pelos danos causados à biota, pode-se
mencionar ainda que outro fator culminante, para tanto, foi a Revolução Industrial. Com a era
industrial percebeu-se um demasiado aumento nas fontes de energia, as quais se utilizavam
em grande escala, o carvão mineral e o petróleo. Ocorre que os gases que exalam da queima
desses combustíveis têm um enorme potencial de reter o calor na atmosfera.
Com a comutação das máquinas em face dos operários, concebeu-se uma
produtividade antes nunca vista, nem sequer imaginada. Porém, percebe com isso que, na
mesma dimensão em que a tecnologia mundial foi progredindo, a opressão e o
constrangimento à biodiversidade se tornaram cada vez mais intensos.
Aqui, Leonardo Boff (2002, p. 133) manifesta-se acerca do necessário cuidado para
com o Planeta Terra, principalmente após o desenvolvimento da industrialização, ao asseverar
que:
Cuidado todo especial, merece o nosso Planeta Terra. Temos unicamente ele para
viver e morar. É um sistema de sistemas e superorganismo de complexo equilíbrio,
urdido ao longo de milhões e milhões de anos. Por causa do assalta predador do
processo industrialista dos últimos séculos esse equilíbrio está prestes a romper-se
em cadeias. Desde o começo da industrialização, no século XVII, a população
mundial cresceu 8 vezes, consumindo mais e mais recursos naturais; somente a
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produção baseada na exploração da natureza, cresceu mais de cem vezes. O
agravamento deste quadro, com a mundialização do acelerado processo produtivo,
faz aumentar a ameaça, e consequentemente, a necessidade de um cuidado especial
com o futuro da Terra.
Parca é a consciência coletiva que pesa sobre nosso planeta. Os que poderiam
conscientizar a humanidade desfrutam gaiamente a viagem em seu Titanic de
ilusões. Mal sabem que podemos ir ao encontro de um iceberg ecológico que nos
fará afundar celeremente.

Nesse sentido também Carlos Serra (2012, p. 22), renomado ambientalista, dá-nos
brilhante lição:
A mentalidade dominante após a Revolução Industrial, dominada pelo liberalismo,
conduziu a arrogância humana a limites extremos, a riqueza material tornou-se um
fim em si mesmo. A sede de lucros foi enfatizada a limites antes nunca vistos,
conduzindo, por exemplo, à conquista, com recurso a meios brutais, de territórios
pertencentes a outros povos, aniquilando-os, brutalizando-os e escravizando-os,
somente para aceder aos recursos naturais ai existente e, assim, alimentar os
respectivos crescimentos econômicos. A riqueza de uns foi construída, infelizmente,
a custa de sangue, sofrimento e empobrecimento de muitos povos.
Por seu turno, a ciência e a tecnologia realizaram feitos sem precedentes, a máquina
a vapor foi apenas a primeira invenção de uma longa lista de importantes feitos, que
permitiram uma capacidade transformadora nunca antes vista. Se inúmeras foram as
vantagens resultantes da descoberta da eletricidade, dos modernos meios de
transporte, do sistema de saneamento, das vacinas e medicamento que permitiram
curar imensas doenças, do telégrafo e do telefone, muitas sequelas foram (e são)
deixadas no Planeta, conforme veremos de seguida.

Constata-se, então, que a pobreza mundial está adstrita à devastação dos recursos
naturais. Conquanto o contínuo crescimento das economias, sem a efetivação de um mundo
mais justo e equitativo, fica evidenciada uma distribuição de riquezas completamente desigual
e iníqua, na qual uma insignificante parcela da população é absurdamente rica e poderosa e o
restante do povo vive em miséria e imundice.
Especificamente no ano de 1986, a densidade demográfica chegou a ponto de cinco
bilhões de habitantes (Moura e Teixeira, 1997, s/p), esse foi precisamente o marco inicial do
desequilíbrio ecológico, posto que o planeta, como é de se imaginar, não deu conta de
produzir recursos à medida que eles eram consumidos pelo homem.
Os bárbaros atentados contra a natureza se deram mediante a poluição de rios e
oceanos que, desviados de seus leitos e assolados até o seu esgotamento com a aniquilação da
maravilhosa fauna e flora marinha, converteram-se em um monstruoso recipiente de lixo e
mais lixo. Sem mencionar os incontáveis espécimes de animais inocentes, que foram
exterminados não apenas para satisfazer necessidades biológicas, mas por diversão e prazeres
mundanos, de serem exibidos como meros troféus, insígnias de fato, de sangue e horror.
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O ato de respirar, em algumas zonas urbanas, tornou-se quase impraticável. E a
exorbitante quantidade de gases poluentes, lançados na atmosfera, causa o aumento
significativo na temperatura do planeta e o sequente derretimento dos polos glaciares, que por
seu turno irá ocasionar o desaparecimento de muitos territórios litorais, que ficarão submersos
em poucos anos. É, sem exageros, um efeito dominó.
Não se pode esquecer, inclusive, de que patologias antes nunca vistas ou faladas,
afloraram repentinamente como um mal súbito. Como são as hipóteses das gripes das aves,
suínas e da doença da vaca louca, que coincidentemente surgiram após o usual manejo
químico e genético. Nesse ínterim, não restam dúvidas de que é humanamente impossível o
infinito progresso almejado pelo homem, caso só se tenha às suas ordens um único planeta
que já dá consideráveis sinais de esgotamento.
A instabilidade do trato entre ser humano e natureza se observa gradativamente, desde
as primeiras aparições do homem na Terra, e vem se tornando um caos. Principalmente com
as alterações climáticas, fruto do portentoso aumento na temperatura terrestre e também da
escassez da água, instrumento vital para sobrevivência de qualquer ser vivo, no entanto não
tem mais traços de abundância. O que já acarreta em sérios conflitos internacionais.
A evolução da humanidade, no decorrer dos tempos, mostra o quão individualista e
egoísta tornou-se o ser humano, que, na sede pelo ter, carece de cuidado consigo mesmo e
com o meio em que vive.
É o que se observa, através de Leonardo Boff (2002, p. 160), quando o autor expressa
brilhantemente que:
Assim como a pior doença é negar a sua existência, de forma semelhante, a pior
aberração do cuidado é a sua negação. Como consequência, o ser humano se entrega
totalmente a lógica do modo-de-ser do trabalho depredador, à vontade do poder sem
freios, à autoafirmação com exclusão dos outros e ao mau trato das pessoas, da casa,
da coisa pública e de si mesmo. Aqui deparamos com o encaramujamento do ser
humano sobre seu próprio horizonte, que ao negar a essência do seu ser-cuidado, se
torna cruel consigo mesmo. O resultado é um processo de desumanização e de
embrutecimento das relações. Equivale à categoria teológica do inferno, onde se
recusa a relação e se afoga a capacidade de enternecimento e de amor, o que
biblicamente se chama também de tribulação da desolação. A partir daí, tudo,
efetivamente, é possível, até o impossível. (BOFF, Leonardo. 2002, 160).

Muitos foram e são os subterfúgios utilizados para motivar a exploração sem limites
dos recursos naturais, como a erradicação da fome e da pobreza com o fito de alcançar a
evolução humana. No entanto, esse mesmo homem não teve a prudência de perceber que com
a evolução da humanidade, aliado ao manejo irregular da natureza, teve como revelações
graves e irreversíveis acontecimentos.
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Então, o que tinha razão de ser, pelo fato de teoricamente promover a evolução do
indivíduo homem no universo, na verdade tem como ilação justamente o contrário. Isso
porque, as futuras gerações, fruto do progresso humano e indispensáveis para a manutenção
no planeta, não estão sendo respeitadas, assim não terão o direito de usufruir um meio
ambiente equilibrado e saudável, estritamente necessário para a sua sobrevivência.
Diante de tais fatos, fica evidenciado que não há de se falar em crescimento
econômico, preservação da biota e equidade social de modo desagregado. Pois, considerando
que nos locais onde há grandes aglomerações de indivíduos, com toda certeza haverá maior
impacto ambiental, consequentemente as classes menos favorecidas financeiramente serão as
mais afetadas e desamparadas frente à problemática ambiental.
Com isso, dilata-se o entendimento de que para a efetivação de um Estado de Direito
Socioambienal, que se atente para os direitos e deveres tanto individuais como coletivos, será
imprescindível a utilização da estrutura jurídica.
E é nesse contexto, das descobertas de que o planeta não suporta tamanha devastação,
e que dá sinais disso, por exemplo, o descobrimento do buraco na camada de Ozônio ou até
mesmo as grandes tragédias ambientais, como tsunamis e furacões, que despertam no homem
a inquietude e a apreensão quanto ao seu futuro, fazendo-o pensar nas fontes materiais do
Direito Ambiental.
4.4.1 A divergência de estudos sobre a existência efetiva da ocorrência das mudanças
climáticas derivadas da atividade antrópica
Inquestionável é o fato de que as mudanças climáticas estão causando drásticas
transformações no globo, e podem bem ser consideradas o terror dos recursos naturais. No
entanto, não há um consenso entre a comunidade de cientistas e estudiosos no que concerne
aos fatores que motivam essas radicais alterações no clima.
Não se pode negar que a atividade antrópica seja apontada pela maioria como o grande
vilão da biota. Principalmente, tendo em vista o excessivo consumo de recursos naturais
renováveis ou não, utilizados em larga escala pelo homem, portanto incitando a exploração e
a explotação que, por sua vez, fomentam uma irremediável degradação e poluição do meio
ambiente.
Têm-se em vista os estudos realizados pelas Nações Unidas e pela Organização
Meteorológica Mundial, os quais indiciam que o aquecimento global ocorrido nos últimos
cinquenta anos (Jacobi et al, 2011, s/p) é justificado pela emissão em larga escala de gases de
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efeito estufa, decorrentes da operação antropogênica. É de fundamental importância
mencionar que, apesar de ser tida com considerável vigor, como o intenso fator que motiva as
mudanças climáticas, a atividade antropocêntrica não é a causa exclusiva do problema que
assola o planeta.
Nessa questão surgem causas naturais que, por mais incrível que possa parecer,
também têm a capacidade de provocar alterações nos recursos naturais, capazes de provocar
mutações no clima. Como exemplo, pode-se citar a cadência de alterações cíclicas do clima,
devido ao movimento climático intrínseco da natureza, que, com o aumento da temperatura e
com o seu posterior resfriamento, conduz a consequentes alterações negativas no clima.
Há quem diga ainda que os fatores responsáveis pelas mudanças climáticas são
exclusivamente naturais e extraterrestres, ante a contínua atividade do sol e as diversas doses
de energia que ele emana como a radiação, e em virtude ainda da inclinação do eixo da terra
em relação ao sol.
Não acreditando, portanto, no potencial da atividade humana como suficiente para
transformar o clima do planeta. Para os seguidores dessa corrente, toda e qualquer atividade
humana voltada para erradicar ou amortecer o aquecimento terrestre está fadada ao insucesso,
pois o homem não é o verdadeiro motivo das alterações climáticas.
Com isso, faz-se imperioso mostrar que não obstante os fenômenos naturais serem
indiciados como autores das transformações nos recursos naturais, os seus efeitos só podem
ser percebidos a longo prazo, até porque não se dispõe de recursos suficientes para financiar
esse tipo de pesquisa, e isso é um fator de importância para corroborar a ideia de que a
atividade antrópica tem um impacto maior e consequentemente mais negativo no planeta.
Ao se analisarem os detalhes do evento da glaciação, percebe-se ainda que sua
ocorrência tenha sido há bilhões de anos atrás, o suceder desse fenômeno pode ser indicado
como fator culminante das mudanças climáticas ocorridas no globo. Haja vista que a terra já
foi denominada de planeta bola de neve, pois experimentou seu congelamento quase que
pleno, incluindo até mesmo os trópicos.
Dessa feita, segundo o Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio Ambiente
(2004, s/p) o efeito estufa Cambriano, ocorrido em um lapso de tempo que compreendeu de
mil a quinhentos e quarenta milhões de anos atrás, foi ocasionado pelas glaciações
neoproterozóicas. Nesse período, os mares e oceanos retinham quantidades expressivas de
dióxido de carbono, emitidas pelas erupções vulcânicas, muito comuns na época, posto que as
placas tectônicas não estavam totalmente acomodadas na terra. E com o desencadear desse
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natural efeito estufa, as geleiras se derreteram e se incorporaram as águas oceânicas, com isso
houve o surgimento de novos mares.
De outro lado, foram vários os efeitos da glaciação sofridos pela terra, como se pode
comprovar pelas camadas sedimentares. A solução de água aglutinada aos oceanos e mares,
por estar impregnada de dióxido de carbono, diante da precipitação de carbonatos, acabou por
engendrar novas rochas calcárias. Esses eventos acabam por armar sérias alterações
biológicas, como a extinção de determinada espécimes e o favorecimento ao desenvolvimento
de outras (FERNANDES, 2010).
Outro motivo para o aquecimento global, que compromete as atividades naturais,
pode ser verificado quando se passa ao estudo dos movimentos das placas tectônicas aliadas à
variação solar. Até mesmo as chuvas aceleram os movimentos das placas aproximadamente
um centímetro por ano, e as regiões mais propensas são atingidas com terremotos que podem
desolar um território.
Os processos geológicos sofridos pela terra têm o poder de influenciar nos padrões
climáticos, porque o clima é persuadido pela soma dos fatores químicos que compõe a
atmosfera, principalmente pelos gases de efeito estufa. Assim, à deriva, os continentes causam
um relativo aumento na temperatura terrestre, posto que o metano e o dióxido de carbono, ao
serem lançados na atmosfera, atuam como um verdadeiro cobertor entorno do planeta, o que
não permite o escape do calor.
Percebe-se então que o movimento tectônico provoca sérias alterações de latitude e
longitude e que, por seu turno, tem o poder de influenciar nas mudanças climáticas. Também
se podem citar os fatores extraterrestres como causas motivadoras das alterações do clima,
com já foi citado. É o que se percebe a exemplo, com o efeito de um asteróide, que se investiu
contra a região do México, no período geológico de Cretáceo, e que provocou o resfriamento
do globo, quando deixou uma densa poeira que inibiu a precipitação de raios solares sobre a
terra. O resultado desse resfriamento foi a eliminação de uma grande diversidade biológica.
Nesse viés, também pode-se apontar que o aquecimento global provoca – além do
aquecimento dos territórios terrestre – o de mares e oceanos, e esses últimos causam reais
mudanças no sentido e na direção dos ventos que, por seu turno, influenciam na quantidade de
furacões e a cada temporada os fenômenos se duplicam (FERNANDES, 2010).
Desse modo, pode-se apresentar uma gama de fatores naturais que podem ser
considerados responsáveis pelas mudanças do clima, como o esfriamento global, o ciclo solar,
a variação orbital, o vulcanismo, etc. Há ainda outros elementos naturais que, apesar de não
completamente conhecidos e estudados, também são apontados como fonte de alterações
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climáticas, como é o caso do intemperismo das rochas, das mutações vegetativas bem como
da ocorrência da radiação solar e dos efeitos El Niño e La Niña.
4.4.2

Teoria de Gaia e seus defensores
A teoria de Gaia é o marco de uma nova visão do que as atividades antrópicas hão de

causar no planeta. Embora não muito aceita entre o universo científico, essa tese vem sendo
bem difundida, hodienarmente. Seu criador, o cientista independente, James E. Lovelock,
desenvolveu-a e percursou-a no ano de 1972.
James Lovelock (2006) fundamentou sua teoria nas obras de grandes filósofos,
cientistas, biólogos e até mesmo em renomadas figuras da igreja, como arcebispos, entre os
quais destacam-se: sir CrispinTickell, Bert Bolin, James Clerk Maxwel, E. O. Wilson, John
Gray, George Willians, Richard Betts, Michael Crickton, Walt Patterson, Richard Dawkins,
Rowan Williams e Stephan Harding. No entanto, a companhia crucial na jornada de Lovelock
para o desenvolvimento e progresso da hipótese Biogeoquímica, como também é intitulada a
teoria de Gaia, foi Lynn Margulis, célebre bióloga nascida em Chicago.
Ademais, o referido criador da Hipótese de Gaia é executor de quantidade superior a
duzentos artigos científicos. É reputado pela revista Prospect como um das cem maiores
personalidades intelectuais. Lecionou na Universidade de Oxford e foi abalizado pela rainha
da Inglaterra como Companion of Honour Collegge.
Sua ideia tem pilar no fato de que a Terra é viva assim como os demais seres que nela
habitam, não configurando apenas mera matéria. Entretanto, cabe demonstrar que quando se
faz uma viagem de volta no tempo, percebe-se que essa era a cultura de que se valiam os
povos da antiguidade. Até porque podemos perceber que certos elementos se corporificavam
à medida que eram tidos como Deuses. A exemplo disso, temos a origem da nomenclatura da
própria teoria ora estudada, posto que Gaia faz referência expressa à mitologia grega,
na figura da Deusa representativa da Terra, traduzindo a tese metaforicamente a percepção
terra-viva.
Nesse viés, percebe-se que antes mesmo de James Lovelock (2006) desenvolver a
teoria de Gaia, a noção de que a terra é um organismo vivo, já vinha sido considerada por
algumas personalidades da temporada. Como Giordano Bruno, o qual, há bem mais de
quatrocentos anos, foi cruelmente lançado à fogueira por defender que não só a Terra, mas
inclusive outros planetas são organismos vivos.
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Em assim sendo, James Hutton e Thomas Henry Huxley em meados de 1785 e 1877,
respectivamente, entendiam a Terra como um sistema autorregulador. O russo Vladimir
Ivanovitch Vernadsky postulou ideias de que a Terra é diretamente influenciada por matérias
vivas que, com o passar do tempo, incorporam-se à Biosfera por meio da energia solar e
reações químicas, assim a força geológica derivada do desempenho da biosfera origina um
ativo desequilíbrio que instiga a pluralidade de vida (Rossetti, s/p).
A NASA, em 1969, solicitou uma averiguação a James Lovelock sobre os planetas
vizinhos Marte e Vênus acerca da existência de alguma forma de vida que eventualmente
poderiam existir nesses planetas. Durante a observação foi percebido que de fato não há de se
falar na possibilidade de vida em Marte nem em Vênus. No entanto, James L. teve sua
atenção desviada para a Terra.
Lovelock, em 1972, entendeu que a Terra sustenta uma gama infinita de formas de
vida, contudo a própria Terra procede também como um ser vivo de grande porte, conduzindo
sua existência na busca constante de uma engrenagem perfeita e capaz de colaborar e amparar
a existência das demais formas de vida que nela se mantêm.
Assim, J. Lovelock agregou e refinou as teses já existentes que defendem a ideia da
Terra como um ser vivo, no desenvolvimento da Teoria de Gaia, exteriorizado na obra “A
vingança de Gaia”. Segundo o cientista, a Terra não é mais tão forte quanto era, e o calor do
sol que vem aumentando paulatinamente faz com que Gaia esteja sujeita a constantes
mudanças, que acarretarão em um perigo concreto para todas as espécies de vida que nela
povoa.
De início a teoria foi completamente refugada pela comunidade científica, sendo
conceituada inclusive como uma percepção hippie. Além disso, as experiências fundamentais
para sua comprovação não foram suficientes. Contudo, com o avanço dos meios tecnológicos,
que trouxe consigo a possibilidade da emissão de satélites no espaço. Foi permitido mais
robustez quanto à comprovação da teoria, à medida que oportunizou a comprovação de que a
Terra é capaz sim de monitorar não somente sua temperatura, como também sua salinidade
dentre outros aspectos que admitem uma posição benéfica para a permanência da vida.
Embora a tese de Gaia, considere a Terra como um ser vivo em toda a sua extensão,
que pode, como qualquer outro organismo vivo, lograr de uma boa saúde assim como pode
vir a desfalecer em função de uma patologia. Muitos estudiosos e cientistas ponderam que a
parte viva da Terra se limita a biosfera.
A interação dos elementos das rochas, mares além dos outros serem vivos que nela e
com ela se inter-relacionam fazem um brilhante arranjo autorregulador e auto-organizador.
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Os limites de Gaia iniciam-se no seu interior, mais especificamente no magma e vão
ao alcance da extremidade da atmosfera. Sua mutação é contínua, contudo no intervalo de
uma vida humana mantém-se invariável.
Em Gaia permanece ativo o mundo caótico que antecedeu a vida; a informalidade da
associação de seus ecossistemas, e das espécies que a constituem, promove a sua
longevidade e a sua força. A vida e o meio ambiente interagem num processo
evolutivo indivisível e único, não se separam, (ou seja, não é apenas o organismo
que se adapta ao meio ambiente). Gaia está viva, é o maior organismo vivo do
sistema solar, participa do Universo, e cada ser humano faz parte dela; mas já
chegou a sua meia idade e não apresenta a mesma robustez de eras anteriores: está
sensível as perturbações humanas e busca um novo ponto de equilíbrio. (2012, s/p)

Os preconizadores da tese acreditam que os fatores determinantes para o caos
ambiental seja a ingestão de combustíveis fósseis assim como o emprego de produtos
químicos das mais diversas origens resultantes principalmente da Revolução Industrial.
Lovelock, ao criticar a Teoria do Desenvolvimento Sustentável, pois já não pode ser
considerada eficiente para solucionar a questão ambiental, uma vez que a situação já atingiu
níveis alarmantes, recomenda três maneiras para se conseguir combater o problema.
A primeira sugestão seria a aceitação evidente do problema, ou seja, reconhecer que o
infortúnio é uma realidade. Por sua vez, o segundo passo visa tratar da busca de conclusões e
saídas através de estudos com foco no problema. Quanto à terceira sugestão proposta, referese a colocar em prática tudo o que foi estudado anteriormente com vistas a solucionar a
situação o que seria uma proatividade em si mesma.
É necessário reconhecer a dimensão do problema, que é global, porque todo e
qualquer evento acomete tudo e todos. Portanto, a Hipótese de Gaia não deve ser vista como
um culto ou religião, conquanto tenha um prisma histórico e até mesmo mítico, por
salvaguardar valores éticos e morais de tempos que já se foram.
Mas sim, a Terra deve ser considerada como um ser vivo, sobretudo em relação a
outros planetas existentes no sistema solar, como Marte e Vênus, sem evidência de vida.
Posto que a Terra é capaz de administrar sua estrutura e temperatura para se mostrar mais
adequada e satisfatória sobretudo para permitir a existência de vida em toda a sua vastidão.
O conjunto de todo e qualquer corpo vivo existente no planeta é idôneo para o
incremento e florescimento, possuindo para tanto um metabolismo e um sistema de interação
químico que permite de maneira oportuna a conservação do clima atmosférico a um padrão
apetecível para a subsistência da vida. A Terra viva é capaz de criar as circunstâncias
necessárias a sua permanência no universo.
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Através da inter-relação existente entre os seres vivos, a comunidade de organismos e
seus ecossistemas harmonizam-se e integram-se à estrutura do ambiente físico e geoquímico,
o qual em virtude de sua interação se preserva para perpetuar sua existência na Terra.
A asserção da Tese de Gaia para um futuro já não tão distante é que o
superaquecimento da Terra irá impelir a migração das comunidades vivas a um itinerário com
vistas aos polos, por exemplo, que serão tidos como verdadeiros Oasis, à medida que sua
temperatura permitirá o prosseguimento da vida. Sem esse deslocamento dos povos a
perpetuidade da vida pode estar em jogo.
Nessa linha, conforme Tarso Araújo (2008, s/p), a Terra pode ser vista em cinco
estágios distintos, a saber: estagio 1- Antes de Gaia, estágio 2- Gaia nasce, estágio 3- Gaia em
forma, estágio 4- Gaia na UTI, estágio 5- O enterro de Gaia.
O estágio 1, período que compreende entre 4,6 e 3,8 bilhões de anos atrás, pode ser
considerado o marco zero. Não havia vida na Terra e sua atmosfera era bem semelhante aos
planetas Marte e Vênus. Entrementes ao surgimento da vida na Terra, essa disposição se
altera absolutamente. A justificativa para tanto, segundo a tese de Gaia, é que em certa
ocasião a Terra dá ensejo ao seu ser vivo intrínseco e autorregulador.
O nascimento de Gaia é reputado ao estágio 2, que ocorre entrementes a 3,8 e 2,3
bilhões de anos. As bactérias, os primeiros seres vivos no seu processo de respiração, ingerem
o gás carbônico e dispensam na atmosfera, metano e oxigênio. O ato da respiração desses
primitivos seres vivos libera mais gases que proporcionam o desenvolvimento de outros
indivíduos multicelulares. Desse modo a evolução do meio ambiente mostra-se influenciada
diretamente pelo prelúdio dos organismos microcelulares.
Nesse ponto, a Terra já demonstra que atua como um ser vivo, isso porque evidencia
sua capacidade em moderar sua temperatura frente à densa quantidade de elementos químicos
lançados na atmosfera, como a exemplo do gás metano.
A terceira fase de Gaia é tida como um bom estado, compreende o período de 2,3
bilhões a 200 anos atrás. Para o bom funcionamento da grande engrenagem do planeta Terra é
de extrema importância o equilíbrio e a harmonia entre todos os elementos que constituem o
planeta, independente que sejam de pequeno ou grande porte. Mas sim, é crucial que todos os
elementos da Terra, como: mares, rochas, florestas seres de origem animal, vegetal e mineral,
mantenham-se em uma cadência perfeita.
No entanto, em determinados períodos de tempo esse manejo da Terra e seus
elementos se descompassam, o que desencadeia o desequilíbrio ecológico e o aniquilamento
de diversas espécies. Ocorre então, que as espécies que conseguem subsistir se organizam em
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torno de um reformado equilíbrio, o que faz com que a engrenagem volte a funcionar em
perfeito estado.
Outro exemplo que corrobora com as ideias da Teoria de Gaia é a concentração de sal
na Terra. Assim, a Terra pode ser considerada como um saleiro global, entretanto a mesma
Terra, é composta por uma demasiada dimensão de sal, aciona-se no sentido de consumi-lo.
Verifica-se tal fenômeno entre as bactérias que tragam o sal do mar e lagoas constituídas de
corais, os quais se reorganizam em um segundo ciclo com vistas à manutenção do equilíbrio
da vida marinha.
Conforme preleciona Clarismar Campos (2009, p. 26):
Muito embora existam várias provas de que a Terra se comporta como um
organismo vivo, o fator mais contundente para tanto é o fato da Terra controlar a sua
temperatura, mantendo-a estável por três bilhões de anos sendo que o calor do sol
nesse mesmo intervalo de tempo aumentou gradativamente em 25%.

O encadeamento de ações que demonstram esse fenômeno, pode ser observado em
três etapas. Na primeira, tem-se que o calor do sol está aumentando incessantemente, o que
acarreta no aumento tanto da temperatura do planeta Terra, quanto dos oceanos. Na segunda
etapa, pode-se observar que ante o aumento na temperatura do mar, para a realização da
fotossíntese, o mar incita a procriação de plâncton. Por fim, na terceira fase, o enxofre que é
produzido no ato da fotossíntese se transforma em nuvens e que consequentemente ao revestir
o sol, acaba por esfriar a temperatura da terra.
Nesse ínterim, parte-se para a análise do estágio quatro, no lapso de tempo de
duzentos anos atrás até os dias contemporâneos. A Terra está doente. Principalmente com o
marco da Revolução Industrial, cujos recursos antes dispostos com abundância no planeta
estão sendo exterminados devido à má utilização pelo homem. Muitos ciclos estão deficientes
além de se agravar com o precipitado aquecimento global, também ocasionado pelo homem.
Sem despropósito, pode-se afirmar que a conduta da humanidade se mostra um
verdadeiro câncer para a Terra. Principalmente porque, até então, tinham-se como causas
motivadoras para os desequilíbrios da Terra, apenas fatores externos, como meteoros e
meteoritos. Entretanto, ocorre um fato inédito, quando o causador do desequilíbrio da Terra,
faz parte de sua composição (CAMPOS, 2009).
Nessa tendência, de hoje a um bilhão de anos, a Terra estará passando para o seu
estágio cinco. Na verdade será o fim da Terra, pois como todos os seres vivos, a vida
compreende fases, nas quais a morte alcança ser a última delas. A causa mortis será o
superaquecimento e ocorrerá antes do final do ciclo solar. Não há que se dizer da
possibilidade de a Terra pegar fogo literalmente, mas a sua temperatura subirá a níveis
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alarmantes, sendo perfeitamente capaz inclusive de derreter geleiras como Antártida e a
Groelândia.
Nesse viés, James Lovelock (2006, p. 53), ensina que:
O aquecimento do Sol, em termos de Gaia, logo será excessivo para animais, plantas
e muitas formas microbianas de vida. Acho improvável que bactérias tolerantes ao
calor, termófilos vivendo no oásis de um mundo deserto, seriam abundantes o
suficiente para formar a massa crítica de seres vivos necessários a Gaia. Também é
improvável que o tipo de terra que conhecemos agora venha a durar ainda que uma
fração daqueles bilhões de anos. O dano causado por um impacto de meteorito, ou
mesmo por uma civilização industrial futura, pode levar Gaia primeiro a um dos
estados mais quentes e temporariamente estáveis, e finalmente ao seu colapso final.
[...]
Não há razão para achar que o que estamos fazendo destruirá Gaia, mas se
continuarmos deixando as coisas como estão nossa espécie poderá nunca mais
desfrutar o mundo viçoso e verdejante que tínhamos faz apenas cem anos. Quem
corre mais risco é a civilização; os seres humanos são resistentes o suficiente para
que casais procriadores sobrevivam, e Gaia é ainda mais resistente. O que estamos
fazendo a enfraquece, mas dificilmente a destruirá. Ela sobreviveu a catástrofes
enormes em seus 3 bilhões de anos ou mais de vida.

É necessário ter em mente que a terra enfraquece à medida que sua temperatura média
aumenta. Lovelock (2006, p. 62) ressalta que o crescimento desmedido da população também
é um fator nevrálgico que incrementa o problema da Terra. Isso porque a atual densidade
demográfica suportada pela Terra é completamente insustentável, até mesmo com uma
hipotética vontade humana de reduzir consideravelmente sua pressão e constrangimento em
face do planeta. O cientista britânico afirma, ainda, que esse cenário já foi uma realidade na
Terra, quando houve acidentalmente um vazamento na atmosfera de Dióxido de Carbono,
todavia a Terra conseguiu se restaurar.
Ante a excessiva degradação da Terra e seus recursos naturais, mesmo que
magicamente fosse possível sobrestar toda forma de poluição e má utilização desses recursos,
a recuperação da Terra não seria nada fácil. O restabelecimento ao seu status inicial requer
muito mais de mil anos, o que muito provavelmente já não é tempo suficiente, e o que coloca
a existência da civilização em perigo.
Apesar de muitos dos efeitos da devastação ambiental se manifestarem anos após a
efetivação da conduta degradadora, quando se fala na recuperação dessa degradação a sua
consumação é evidentemente muito mais morosa.
James Lovelock (2006) afirma, ainda, a necessidade de se utilizar a energia nuclear, de
maneira que seja o único recurso de viável utilização do qual se dispõe até que se possa
beneficiar com o desfrute da renovável energia solar. Sabe-se que com 100 gramas do
componente químico urânio, gera-se necessariamente 100 gramas de lixo atômico. Mas essa
proporcionalidade entre a quantidade da utilização da matéria e os detritos por ela produzidos
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não é percebida no emprego dos biocombustíveis. Isso porque para se conceber a mesma
energia gerada pelos 100 gramas de urânio, como ora mencionado, é necessária a queima de
200 toneladas de carvão. Nessa hipótese seriam lançadas na atmosfera 600 toneladas de
dióxido de carbono. Dessa feita, para os adeptos da teoria de Gaia, o viável seria o emprego
da energia nuclear, uma vez que não absorve o oxigênio da atmosfera bem como é propícia à
produção do hidrogênio, o qual deveria ser o talhe de energia usado pelos veículos
automotores.
No decorrer da existência da Terra, evidencia-se a nefasta utilização de seus recursos
pela humanidade, cuja consequência é a prejudicial alteração da superfície terrestre a padrões
nos quais a permanência da vida não será mais possível.
Dessa feita, o sarcasmo reside no fato de que a humanidade criadora de um mundo
superdesenvolvido e altamente tecnológico é a mesma humanidade que polui, destrói e
degrada. E conquanto seja a única espécie viva que tenha meios reais de impedir ou apenas
limitar as mudanças globais, assim como dispõe de recursos financeiros para tanto, se mantém
estagnada e imobilizada pelo medo.
Diante de todos esses fatos, Leonardo Boff (2009, p. 64), ao interpretar a obra de
Lovelock, apresenta uma perspectiva fraternal na qual deve ser pautada a conduta dos seres
humanos, para com a Terra e para com eles próprios:
A consciência coletiva incorpora mais e mais a ideia e o valor de que o Planeta
Terra é a nossa Casa Comum e a única que temos. Importa, por isso, cuidar dela,
torná-la habitável em sua integridade e preservá-la em sua generosidade em sua
integridade e esplendor. A partir disso pode nascer um ethos mundial, compartilhado
por todos, capaz de unir os seres humanos para além de suas diferenças culturais,
fazendo se sentir de fato como filhos e filhas da Terra que amam e respeitam como a
sua própria Mãe.

4.4.3 Visão sociológica de Anthony Guiddens acerca da mudança climática
Renomado sociólogo britânico, Anthony Giddens (2010), ao longo dos seus 76 anos
de idade, publicou cerca de trinta livros; foi assessor do ex-primeiro ministro da Inglaterra,
Tony Blair, além de ter prestado consultoria à comunidade política de todos os lugares do
mundo. Giddens também é figura importante no universo acadêmico, já foi diretor e professor
da London School of Economics, e professor de sociologia na Universidade de Cambridge.
(GIDDENS, Anthony, 2010 [orelha]).
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Em seu livro A Política da Mudança Climática, Anthony Giddens dá uma brilhante
contribuição ao abordar que os efeitos das mudanças climáticas, que ocorrem em todo o
planeta, devem ser solucionados levando-se em consideração as questões políticas, chega a
desaprovar a visão radical de alguns ambientalistas.
O autor afirma que hoje todos os indivíduos já têm uma consciência formada no
sentido de que as mudanças do clima caminham para um futuro obscuro, e que, apesar disso,
a maioria das pessoas, inclusive os políticos, sabendo dessas transformações, nenhuma atitude
tomam no sentido de amenizar os seus efeitos; ficam simplesmente de braços cruzados, na
espera das catástrofes. A essa “sinuca” ele chama de Paradoxo Giddens.
Em sua obra, a concepção do efeito estufa como responsável pelo aquecimento global
foi estudada desde o início do século XIX pelo cientista francês Jean Baptista.
Posteriormente, o cientista britânico John Tyndall observou que o nitrogênio e o oxigênio
compõem a maior porção na formação dos gases da atmosfera, mas não atuam como agentes
de retenção de calor, como é o caso do metano e do CO2, que possuem uma pequena
representatividade na formação dos gases que compõe a atmosfera terrestre.
No cálculo do grau dos gases de efeito estufa no ar, os cientistas utilizam a unidade de
medida de partes por milhão (ppm), tendo em vista as quantidades mínimas de presença
desses gases na atmosfera. Um ppm representa 0,001%. Em virtude do dióxido de carbono ser
o principal gás causador do efeito estufa, é muito comum verificar o emprego da sua
expressão em equivalência, é o CO2 equivalente (CO2e) ou Carbono equivalente.
Mediante diversas pesquisas científicas, percebe-se que, num lapso de tempo de 150
anos, o aumento progressivo nos gases de efeito estufa pode ser consequência da expansão da
produção em virtude da Revolução Industrial. Os estudos realizados apontam que, apesar da
temperatura terrestre já ter oscilado no passado em razão da taxa de CO2 na atmosfera, isso
nunca aconteceu em tamanha proporção como agora. A taxa de aumento dos GEE na
atmosfera cresce cerca de 2 ppm por ano (BRAGA, 2005).
Nesse sentido, surgiu em 1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC), o qual é atualmente o órgão mais qualificado para monitoramento e
acompanhamento das alterações no clima. O IPCC através de pesquisas científicas busca
proporcionar a reflexão e a conscientização mundial acerca das condições climáticas.
Juntamente com a Comissão Europeia, definiu-se uma meta de limitação ao aquecimento
global em 2ºC. Contudo, em decorrência da grande quantidade de emissão dos gases nocivos,
já paira uma dúvida quanto à possibilidade de cumprimento dessa meta.
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Lamentavelmente, os efeitos das mudanças do clima já são perceptíveis. No ano de
2007, os laudos do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas apontaram o aumento
na dimensão dos lagos, o degelo acelerado de ecossistemas árticos e antárticos, o
descompasso das estações do ano e a migração de espécies animais e vegetais para os polos.
O órgão de pesquisas afirma, inclusive, a probabilidade do travamento de guerras em função
da escassez de recursos naturais.
Entrementes os incidentes climáticos violentos que podem acontecer segundo afirmam
as pesquisas, Giddens mostra em seu livro que há uma minoria que questiona a veracidade
dessas expectativas futuras. Entre os céticos, merecem destaque Dennis Avery e Fred Singer
que não acreditam que o fenômeno do aquecimento global não é decorrente da atividade
antrópica e que ocorre numa frequência moderada. Além disso, criticam as afirmações
empíricas do IPCC, posto que as consideram meras campanhas públicas que disseminam
mensagens de crise e vicissitude.
Ainda entre os céticos, mostra-se extremamente importante mencionar a figura do
dinamarquês, Bjorn Lomborg. França (2009, s/p) menciona que o autor consente na
responsabilidade humana sobre os efeitos do aquecimento global, no entanto critica o
histerismo dos gastos exorbitantes para a redução dos gases como dióxido de carbono e
metano como sendo o único meio de solucionar o problema. Alia-se, ainda, o fato de que há
outros problemas mundiais relevantes, por exemplo: a dissipação de doenças como a AIDS, a
condição de pobreza da massa da população mundial e as consequências desastrosas dos
efeitos das armas nucleares; todavia não têm a devida atenção que merecem dos governantes.
A política da mudança climática, escrito por Anthony Giddens, em seus nove
capítulos, propõe uma atuação conjunta entre os Estados, os indivíduos e as empresas
privadas, a qual seja guiada pelo Poder Público, o que a priori pode ser uma operação muito
complexa, entretanto de extrema importância.
O livro transparece que, embora os Estados aceitem a importância crucial da questão
ambiental nos dias atuais, não há políticas públicas consistentes e robustas; muito menos um
diagnóstico preparado para contribuir com a redução dos gases nocivos à atmosfera e com as
radicais alterações do clima. Inclusive as atuações mais significativas têm surgido com a
conduta de indivíduos isolados, que curiosamente são os que detêm a menor parcela de poder
para solucionar o impasse.
O cerne da obra de Giddens é diretamente ligado à intenção de manter políticas
públicas voltadas à preocupação com as mudanças climáticas; políticas as quais o Poder
Público deve protagonizar a fim de viabilizar incentivos para o exercício dos demais
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conjuntos da sociedade. O sociólogo também defende uma mudança de paradigmas a longo
prazo para o princípio de um "novo mundo", em que o regime de organização dos países não
poderá ser ditado pelas matrizes do petróleo, e que as soluções para o infortúnio não sejam no
sentido de permitir a emissão de gases de efeito estufa ilimitadamente, para que se possa
alcançar uma estabilidade econômica.
Nesse diapasão, Giddens (2010, p. 276), assevera que:
Nossa civilização é de âmbito verdadeiramente global, e não poderia existir sem as
fontes inanimadas de energia que as movem. Por bem ou por mal, a indústria
moderna desencadeou um volume de pura força que vai imensamente além de
qualquer coisa já vista. Refiro-me aqui à forma inanimada, mas também à força da
organização humana o – aos complexos sistemas sociais, econômicos e políticos dos
quais hoje depende a vida de cada um de nós. A força é uma faca de dois gumes. Os
pensadores iluministas viam essas aptidões como essencialmente benignas. Assim é
que Marx escreveu, numa frase célebre: "A humanidade só se propõe problemas que
é capaz de resolver". No entanto, desde os primórdios do desenvolvimento
industrial, houve quem visse as novas forças como destrutivas, ou como algo que
ameaçava fugir do controle de seus criadores.
(...)
Que esperança existe de que, como humanidade coletiva, sejamos capazes de
controlar as forças que desencadeamos? Essa é uma pergunta mais ou menos difícil
de responder, visto que há muitas contingências e incógnitas – e, sim, incógnitas
desconhecidas – implicadas. Não concordo plenamente com aqueles a quem chamei
de otimistas, pois eles dizem que todos os riscos que hoje enfrentamos foram
exagerados, o que é falso. Ladeio com eles, no sentido de que risco e oportunidade
caminham de mãos dadas: dos maiores riscos também podem brotar as maiores
oportunidades, quando sabemos nos mobilizar coletivamente para enfrentá-los.

Não obstante os reflexos de seus pensamentos sociológicos atingirem a esfera
ambiental, Giddens não se considera um ambientalista, pois ele apenas aponta a necessidade
de um reexame e reconsideração de alguns conceitos e princípios já consagrados, mas que na
prática não surtem os efeitos almejados.
Nesse viés, o autor aponta os princípios da Precaução, da Sustentabilidade e do
Poluidor Pagador, como sujeitos a essa vistoria para reformulação, sem que percam, é claro, o
seu caráter positivo indiscutível. Mas com o fito de alcançar uma justaposição para a nova
aplicação política, como fim de torná-los, de fato, eficazes. Isso porque até o presente
momento, a interpelação a respeito da temática não é consistente nem robusta o suficiente
para se estruturar uma conformidade entre às alterações do clima e a política econômica e
energética mundial.
A política da mudança climática pretende elucidar que a gestão ambiental no universo
contemporâneo é tratada como um Armageddon, o qual somente tem o condão de alarmar a
população. Não é preciso apenas apavorar a sociedade para as consequências de um possível
apocalipse. O que, de fato, mostra-se extremamente importante é a atuação com vigor de um
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Estado manipulador de políticas voltadas às condutas unidas de todos os setores da sociedade,
sejam eles, público ou privado, para que em um novo cenário seja possível menos
consumismo de energia e menos prejuízos com resíduos possam surgir.
Para tanto, é preciso entender que não há muito tempo. A matriz energética atual tem
um grande poder de poluição e destruição dos recursos naturais, sendo assim é necessário
juntar forças para uma atuação com vistas a mitigar significativamente a submissão e a
acomodação, completamente adversas, que ocasionou a atual fonte energética, com uma
conduta pautada no compartilhamento de compromisso, de responsabilidade e de cautela.

4.5 Composição e características da atmosfera terrestre
A composição da atmosfera da Terra é fruto de constantes alterações e de processos
físico-químicos e biológicos que vêm ocorrendo desde milhões de anos atrás. Por isso, muitas
teses buscam desvendar sua evolução e sua gênese (PACHECO e HELENE, 1990, s/p).
Todavia, algumas destas teorias foram refutadas, e atualmente a tese mais aceita, nesse
sentido, defende a ideia de que a formação da Terra é derivada de uma concentração de
partículas frias e sólidas de portes diversificados, advindos de gases e poeiras. Além disso, na
origem da Terra, não havia atmosfera (SUPPIA, 2013).
No entanto, reações térmicas em cadeia que ocorreram através de processos
radioativos desencadearam a elevação da temperatura terrestre, criando camadas superficiais,
as quais originaram a atmosfera. No início, a composição da atmosfera era constituída
essencialmente por vapor de água e gás carbônico (CO2), e não havia a incidência de
oxigênio.
O surgimento do oxigênio se deu em virtude do aparecimento dos oceanos e do
consequente resfriamento da Terra. Com esta evolução, as primeiras plantas conseguiram
realizar o processo de fotossíntese, o que foi elevando o nível de oxigênio na atmosfera até
chegar à atual concentração.
A composição da atmosfera terrestre é formada por diversos gases, sendo os principais
o nitrogênio (N2) responsável por 78,11%, o oxigênio (O2) que apresenta 20,95% de
composição na atmosfera, o argônio (Ar) com 0,934% e o gás carbônico (CO2) com 0,033%.
Embora existam outros gases em menor incidência, como o neônio, o hélio, o xenônio, o
criptônio, o metano, o ozônio, o dióxido de nitrogênio dentre outros (SUPPIA, 2013).
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Nesse viés, faz-se necessário mencionar acerca do fenômeno da coalescência,
responsável pela precipitação, que ocorre quando as partículas sólidas suspensas no ar
produzem núcleos de condensação que ativam a formação das nuvens.
Suppia (2013) menciona a classificação da atmosfera é feita em razão da relação da
temperatura e da altitude e é dividida em camadas, quais sejam: troposfera, a estratosfera, a
mesosfera, e a termosfera também chamada de ionosfera.

A

camada

mais

fina

é

a

troposfera, que tem uma altitude de 10 a 12 km, apesar de variar conforme a latitude e o
tempo, esta é a camada que define as condições climáticas na Terra. Acima da troposfera
encontra-se a estratosfera, camada riquíssima em ozônio (O3), e tem grande importância no
panorama ambiental, pois é responsável por preservar a Terra dos raios ultravioletas emitidos
pelo Sol. A próxima camada é a mesosfera, onde se registram as temperaturas mais baixas, e
acima da mesosfera existe a termosfera, que tem significativa importância para os
mecanismos de telecomunicações, por estar a uma altitude de aproximadamente 190 km.
Contudo, sob o prisma ambiental as camadas mais importantes da atmosfera são a
troposfera e a estratosfera, porque é na troposfera que são desenvolvidos os recursos
climáticos que controlam a vida na Terra. E na estratosfera que ocorrem reações que
permitem o desenvolver de todas as espécies vivas, principalmente pela presença do Ozônio.
Cabe aqui, importante explanação sobre a temperatura terrestre, dada por Benedito
Braga (2005, p. 169), ao asseverar que: “O perfil da temperatura que caracteriza a atmosfera
terrestre é resultado da estratificação dos gases que se encontram presentes em cada camada,
da incidência de radiação solar no nosso planeta e da dispersão dessa radiação de volta para o
espaço”.
Além dos gases ora mencionados que compõem a atmosfera terrestre, quando há a
incidência de determinadas substâncias químicas na composição atmosférica, danos podem
ser causados aos seres vivos que habitam o planeta: seres humanos, animais e vegetais.
Quando existem estas matérias químicas no ar, capazes de prejudicar a saúde e a
manutenção dos seres vivos, evidencia-se que há poluição na atmosfera. Os poluentes são
definidos em primários e secundários, conforme ensina Braga (2005, p. 186). Sendo que os
poluentes primários, são os poluentes lançados continuadamente e sem desvios na atmosfera,
são as partículas de poeira e o monóxido de carbono. Quanto aos poluentes secundários, eles
se formam em virtude da reação de substâncias químicas, quando submetidas a certas
condições físicas, como é o caso do SO3, que ao reagir com o vapor da água, para produzir o
ácido sulfúrico (H2SO4), ocasiona o fenômeno da chuva ácida.
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Os poluentes do ar mais preponderantes são: monóxido de carbono (CO), gerado pela
combustão de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono (CO2), gerado na respiração dos
seres vivos e na combustão de combustíveis fosseis e outros derivados do carbono. Os óxidos
de enxofre (SO2 e SO3), produzidos na queima de combustíveis compostos de enxofre.
Hidrocarbonetos, que contêm em solventes orgânicos.
Oxidantes fotoquímicos, que ocorrem quando há reações químicas entre outros
poluentes. Óxidos de nitrogênio (NOx), o qual é criado pelo processo de descargas elétricas
na atmosfera. Material particulado (MP), as substâncias sólidas ou liquidas que conseguem
permanecer em suspensão no ar, como ocorre com a poeira e a fuligem.

Os abestos

(amianto), que têm origem nos processos de mineração e beneficiamento do amianto. Os
Metais, derivados dos processos siderúrgicos. O gás fluorídrico (HF) é originado na produção
de alumínio e fertilizantes e nas refinarias de petróleo.
Amônia (HN3) que é gerada nas indústrias químicas de fertilizantes e também em
processos biogênicos naturais na água e no solo. O gás sulfídrico (H2S) é o subproduto das
refinarias de petróleo, das indústrias de celulose e papel e de várias outras indústrias químicas.
Os pesticidas e herbicidas usados para o controle de pragas na agricultura. Substâncias
radioativas, que provêm principalmente de usinas nucleares, de matéria bélico nuclear e da
queima de carvão.
Assim como houve um processo de evolução da atmosfera terrestre, existe também
um histórico no que tange a poluição no ar. Dessa feita, há dois mil anos atrás, na Roma
antiga, já havia reivindicações sobre a poluição atmosférica cuja fumaça ocasionava odores
indesejados. Na Inglaterra de 1273, o Rei Eduardo não permitiu que o carvão fosse queimado
durante as sessões do Parlamento inglês. Além disso, em 1300 já havia a limitação do uso do
carvão, quando o Rei Ricardo III determinou o uso do carvão ao estabelecer quotas, tendo em
vista a dizimação das florestas inglesas que ocorria na época.
Apesar de todos estes planos de ações, o consumo do carvão ainda se elevou e em
1911, na Inglaterra, ocorreram 1150 mortes em decorrência da poluição atmosférica, derivada
da fumaça proveniente da queima do carvão. Este acidente foi considerado o primeiro
desastre ocasionado pela poluição do ar (Senna, 2006, p. 67).
Nesse período, surgiu o termo smog, apresentado pelo Dr. Harold Des Voeux, que
caracteriza a estrutura conjunta de smoke e fog, ou seja, fumaça e neblina. A expressão smog é
utilizada até hoje, e é empregada quando ocorrem incidentes agudos de poluição atmosférica
(Senna, 2006, p. 64).

137

Entrementes, o histórico de acidentes críticos causados pela poluição do ar mostra o
quão preocupante é a situação do lançamento de poluentes na atmosfera terrestre. Nos Estados
Unidos também ocorreram alguns drásticos eventos derivados da poluição do ar, em 1948 na
Pensilvânia seis mil pessoas foram internadas com problemas respiratórios e cerca de 30
morreram. Em Nova York, no ano de 1963, perto de 30 pessoas morreram, sendo que
milhares de pessoas tiveram problemas de saúde diversos (BRAGA, 2005).
Atualmente o planeta todo sofre os problemas provenientes da poluição atmosférica,
entretanto algumas cidades são conhecidas por eventos drásticos de poluição do ar, dentre elas
destacam-se a Cidade do México, São Paulo e Cubatão (Saab et at. s/p).
Com o objetivo de regular a qualidade do ar, foram estabelecido padrões de qualidade,
que definem qual o nível máximo permitido para cada poluente. As leis brasileiras e
estadunidenses seguem padrões muito próximos para definir a qualidade do ar atmosférico.
Os limites máximos permitidos para os poluentes são classificados em primário e
secundário. Sendo que o nível primário objetiva estabelecer uma segurança adequada a seres
mais vulneráveis, como é o caso de pessoas com problemas respiratórios, crianças e idosos.
Ao passo que o nível secundário é fixado levando em conta os danos ambientais, como as
mudanças climáticas.
Tendo em vista os efeitos catastróficos, Benedito Braga (2005, p. 169) elenca as
precauções devidas quando se verifica um determinado nível de qualidade do ar, a saber:
Nível de Atenção:
Descrição dos Efeitos sobre a saúde: decréscimo de resistência física e significativo
agravamento dos sintomas em pessoas com enfermidades cardiorrespiratórias;
sintomas gerais na população sadia.
Precauções: pessoas idosas ou com problemas cardiorrespiratórias devem reduzir as
atividades físicas e permanecer em casa.
Nível de Alerta:
Saúde: aparecimento prematuro de certas doenças, além de significativo
agravamento de sintomas. Decréscimos de resistência física em pessoas saudáveis
Precauções: idosos e pessoas com enfermidade devem permanecer em casa e evitar
esforço físico. A população em geral deve evitar atividades exteriores.
Nível de Emergência:
Saúde: morte prematura de idosos e pessoas doentes. Pessoas saudáveis podem
causar sintomas adversos que afetam sua atividade normal.
Precauções: todas as pessoas devem permanecer em casa, mantendo as portas e as
janelas fechadas. Todas as pessoas devem minimizar as atividades físicas e evitar o
tráfego".

Cumpre salientar que os padrões de qualidade do ar e as precauções apresentadas não
podem ser entendidas como definitivas, pois com a tecnologia surgem novos poluentes, com
novos efeitos. Por esse motivo, Miller (1985, p. 158), destaca a dificuldade de fixar limites a
concentração de poluentes danosos aos seres vivos, quando assevera que:
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Existe um grande número de poluentes atmosféricos, sendo difícil estabelecer o
efeito separado de cada um. Além disso, a cada dia, novos elementos são lançados
na atmosfera sem que se tenha informação, pelo menos em um curto intervalo de
tempo, dos seus efeitos.
É muito difícil detectar poluentes com concentração muito baixa e que causam
danos à saúde humana.
Na atmosfera é comum ocorrer o chamado efeito sinergético, ou seja, duas ou mais
substâncias, que separadamente podem não ser danosas, têm seus efeitos
potencializados quando atuam juntas. Esses efeitos são superiores aqueles que
seriam obtidos somando-se os danos provocados por casa poluente em separado.
É difícil isolar um fator danoso quando toda a população está exposta a diversas
substâncias químicas tóxicas há muitos anos.
Normalmente é difícil obter registros de doenças e mortes causadas por fatores
associados aos poluentes atmosféricos.
Doenças comuns decorrentes da poluição atmosférica (enfisema, bronquite, câncer,
etc) possuem múltiplas causas e longo tempo de incubação, tornando difícil
correlacioná-las com episódios críticos de poluição do ar.
Muitas vezes é questionável extrapolar testes de laboratório feito com cobaias para o
homem.

4.6 O Brasil como parte da sociedade internacional no cumprimento de suas metas
provenientes do Protocolo de Kyoto e Convenções Internacionais correlacionadas.
Grande parte da população acredita que o maior responsável pelo aquecimento global
sejam as emissões de poluentes na atmosfera, que ocorrem principalmente nos países mais
industrializados e consequentemente mais desenvolvidos.
Essa ideia inclusive foi o pilar para desenvolver os Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo, ferramenta criada pelo Protocolo de Kyoto, para minimizar as emissões de gases
poluentes na atmosfera, responsabilizando em maior parte os países mais industrializados, e
impondo a eles maiores doses nos planos de ações, voltados a reverter ou amenizar a situação
catastrófica que a problemática do aquecimento global vem trazendo.
Partindo dessa premissa, tudo leva a entender que os países não tão desenvolvidos e
industrializados não são os maiores vilões do fenômeno do efeito estufa. Contudo, um estudo
realizado pela Universidade da Concórdia no Canadá em 2014, através de uma publicação no
periódico Environmental Research Letters, denominada National Contribuitions to observed
global warming (2014, s/p), pelo que tudo indica, irá conseguir por fim a esse ponto de vista,
ao estratificar as causas e os causadores de todos os fatores que influenciam no aquecimento
global.
Os pesquisadores Canadenses oferecem uma recente metodologia, segundo a lógica
mensura cada elemento contribuinte com o efeito estufa, não se estagnando apenas no
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lançamento de poluentes na atmosfera terrestre, como responsável pelo aumento da
temperatura global.
Na apresentação do estudo em questão, o Brasil foi apontado em um ranking como o
quarto maior país responsável pelo aquecimento global. O fato é que numa escala de países
desenvolvidos, o Brasil não é o quarto maior país desenvolvido do mundo. Diante disso, resta
claro que somente a consideração de um país como desenvolvido não é totalmente hábil para
imputá-lo a responsabilidade pela elevação na temperatura terrestre.
No gráfico proposto pelos estudiosos, consta os dez maiores países responsáveis pela
elevação na temperatura terrestre, os EUA são o líder do ranking responsável pelo aumento
de 0,151ºC na temperatura do planeta; em seguida vem a China com 0,063ºC; a Rússia com
0,059ºC; no quarto lugar está o Brasil com 0,049ºC; seguido pela Índia com 0,047ºC; a
Alemanha com 0,03ºC; o Reino Unido com 0,032ºC; no oitavo lugar está a França com
0,016ºC; na sétima colocação consta o Japão com 0,013ºC; em penúltimo lugar está a
Argentina com 0,009ºC e em última colocação está a Holanda com 0,006ºC (Matthew, 2014,
s/p).
Dessa feita, o Brasil como quarto maior responsável pelo aquecimento da temperatura
na Terra, embora não seja considerado um país desenvolvido, está a frente de países bem mais
desenvolvidos e industrializados, como é o caso dos países Europeus, como Inglaterra e
Alemanha. Isso se deve ao fato de que o estudo, ora mencionado, apresenta fatores antes não
levados em conta, como as queimadas e os desmatamentos; por isso, países em
desenvolvimento, como o Brasil, estão nas primeiras colocações como maiores causadores do
aquecimento global, como causa do fenômeno do efeito estufa.
Embora este novo prisma tenha a capacidade de apontar os responsáveis pelo
aquecimento global, os estudiosos que inovaram com essa pesquisa já se manifestaram no
sentido de que as informações apresentadas não devem servir para uma troca de acusações
entre países, mas sim servir de norte para que as políticas de redução de emissão de GEE
possam realmente se mostrarem eficientes.
Os estudiosos da Universidade da Concórdia manifestaram-se no sentido de que:
Nossa análise tem o potencial de contribuir aos debates, fornecendo tanto uma
estimativa melhorada das atuais contribuições (de cada nação para o aquecimento
global), quanto um método robusto e simples para calcular a responsabilidade futura
de determinado país.
(http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas1/noticia=736195)
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Outro preocupante estudo, recentemente divulgado pela ONU, revela o grau de
gravidade e irreversibilidade que afligem os cientistas sobre os impactos do aquecimento
global.
Conforme a Secretaria de Assuntos Estratégicos (29/04/2014, s/p) os integrantes do
IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática), reuniram-se em 30 de março de
2014, em Yokohama no Japão, e divulgaram o segundo relatório de uma série de quatro, que
objetiva a definição de metas mais rigorosas e mais eficientes para a redução do CO2 na
atmosfera, e a criação até 2015 de mais um tratado internacional que verse sobre mudanças
climáticas.
O relatório aponta que o aquecimento global é uma ameaça à humanidade, pois é
"grave, abrangente e irreversível". Apesar de até então seus efeitos serem sentidos de modo
mais proeminente pela natureza, cada vez mais, incidem maiores impactos sobre a
humanidade. Contudo, o relatório afirma, ainda, que a classe pobre, por ser menos
favorecida, será a classe mais afetada e prejudicada com as consequências da elevação da
temperatura do planeta, embora ninguém ficará completamente imune.
O relatório proposto pela ONU foi fundamentado em mais de doze mil estudos
científicos. Isso significa dizer que antes a destruição dos recursos naturais e a propagação de
gases poluentes pela atividade antropocêntrica eram feitas por ignorância, pois não se tinha
ciência dos devastadores impactos sobre o planeta Terra. Entretanto, esta não pode mais ser
escusa para tanta poluição e de gradação da biota.
Neil Adger, (2014), cientista britânico que assina o relatório do IPCC, assevera que "À
medida que avançamos (as previsões) no futuro, os risco só aumentam, e isso acontecerá com
as pessoas, com as colheitas e com a disponibilidade de água".
Dentre os mais preocupantes impactos, pode-se citar a demanda por alimentação, que
irá aumentar gradativamente, de acordo com o aumento da densidade demográfica. Há
indícios de que a produção de milho, arroz e trigo seja reduzida em um quarto até 2050.
Numa perspectiva apavorante, o vice-presidente do painel, Jean Pascal van Ypersele
(2014) afirma que "Nós estamos indicando as razões para o alarme. Isso porque os fatos, as
ciências e os dados mostram que há razões para estar alarmado, não é porque nós somos
alarmistas".
O objetivo primordial do relatório proposto é reforçar a necessidade de se apressar os
resultados das políticas que pregam a redução do dióxido de carbono e demais gases de efeito
estufa na atmosfera terrestre. Sob pena de a humanidade sofrer seus severos e irreversíveis
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efeitos, tais como: inundações, uma massa de tragédias climáticas frequentes, escassez de
água potável, aumento da população e redução dos alimentos.
Ante este cenário de calamidades iminentes, o ambientalista brasileiro André Ferreti,
(2014), acredita ser extremamente necessário colocar em prática o Plano Nacional de
Mudança do Clima elaborado em 2008. O ativista também considera que o governo
menospreza a questão ambiental ao asseverar que:
O poder público historicamente não prioriza a agenda climática, tampouco os temas
ambientais. Algumas conquistas que tínhamos obtido, como a redução do
desmatamento, hoje estão em risco. As evidências estão desde a aprovação do novo
Código Florestal, que é extremamente flexível para os que são contrários à
conservação, até o projeto do Pré-sal , a “menina dos olhos” do governo. O Pré-sal
é, em minha opinião, um dos maiores equívocos do governo, porque significa
investir na prospecção de um combustível fóssil, uma fonte de energia que deve ser
abandonada em breve por conta dos impactos que causa na atmosfera. Estamos nos
concentrando em um modelo energético antigo e pouco inovador, que o mundo
precisa abandonar, e temos investido muito pouco em novas fontes de energia, como
a eólica e a solar. (Ferreti, 2014, s/p)23

Nesse cenário de dúvidas, erros e acertos, faz-se necessário refletir sobre a urgente
necessidade de mudança de postura. O meio ambiente não pode ser analisado como forma
secundária da sociedade, uma vez que não há vida sem ele. Enquanto o “desenvolvimento”
for mais importante que o meio no qual estamos inseridos, a desenfreada destruição do
planeta irá persistir. Al Gore (2006, p. 241) pontua exatamente a conduta que a população
deve tomar:
Cheguei à conclusão de que temos de tomar medidas ousadas e inequívocas: temos
de fazer a salvação no ambiente o princípio organizador central da civilização. Quer
nos apercebamos ou não, estamos envolvidos numa batalha para restabelecer o
equilíbrio de grandes mudanças. Felizmente, no entanto, não faltam exemplos das
alterações institucionais profundas e generalizadas ou do esforço partilhado que será
exigido. Apesar de nunca ter sido conseguida a uma escala global, a definição de um
objetivo único e partilhado como princípio organizador central de todas instituições
da sociedade é uma meta já várias vezes alcançada por países livres na história
moderna.

Após analisar as mudanças do clima frente à responsabilidade do Brasil nas metas do
Protocolo de Kyoto, é imperioso destacar que toda política pública, seja ela legislativa ou
institucional, precisa ser ampliada para o âmbito global a fim de amenizar, efetivamente, os
impactos causados no meio ambiente.
As políticas legais podem ser entendidas como o interesse do Estado em regular a
conduta da sociedade, instituindo sanções administrativas e penas para aqueles que
descumprirem as normas. Dentre elas podem se destacar a Lei de Política Nacional dos
Resíduos Sólidos, A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Código
23
Disponível em <http://envolverde.com.br/ambiente/mudancas-climaticas-o-futuro-e-agora-2/ .>. Acessado em: 20 maio
2014.
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Florestal, o Código de Águas, dentre inúmeras outras. A problemática não circunda somente a
esfera legislativa; já que, conforme outros ramos do direito, há regras em excesso e reduzida
efetiva.
Por sua vez, no campo institucionalizado, há alguns mecanismos regionalizados, como
Ministérios, Secretarias de Governo e Secretarias Ambientais, Organizações Não
Governamentais, Grupos Ativistas. Enfim, o Estado Brasileiro utiliza muitos mecanismos
para tentar defender o meio ambiente, mas não direciona o foco de fiscalização e sanção, nem
mesmo incentiva de maneira fiscal (tributação verde). De metas morais a sociedade terá
dificuldade em cumpri-las. E não é só. De nada adiante o Brasil empenhar e os demais países
do globo não tentarem reduzir os impactos no meio ambiente. De relevância ímpar é destacar
que a atividade antrópica localizada pode gerar efeitos transfronteiriços.
A comodidade não pode tomar conta da comunidade neste momento crítico-ambiental.
Al Gore (2008, p. 244), destaca que já perdemos inúmeros bens ambientais:
Assim nós, mansamente, consentimos na perda das florestas úmidas do mundo e
das espécies que as habitam, na perda dos Everglades, do mar de Aral, da floresta
primária do Pacífico Nordeste, da terra arável do Médio Oeste, da vegetação e do
solo dos Himalaias, do lago Baical, do Sahel, nas mortes desnecessárias de trinta e
sete mil crianças todos os dias, no desaparecimento do ozono estratosférico, no
rompimento do equilíbrio climático que conhecemos desde o nosso dealbar como
espécies. Tudo chávenas amargas... mas apenas o princípio do ajuste de condutas,
apenas as primeiras de uma série inesgotável de catástrofes ecológicas cada vez
mais graves que seremos repetidamente obrigados a beber até que, como mais cedo
ou mais tarde acontecerá, nos ergamos e nos dispúnhamos a lutar.

Com o escopo de reflexão, importante salientar a necessidade de cultivar o espírito de
solidariedade planetária ou ainda da solidariedade intergeracional, imprescindível ao resgate
de valores éticos na construção de um Estado socioambiental assentada na sustentabilidade,
na busca do bem-estar social e na preservação, conservação e melhoria do meio ambiente
humano, uma vez que a humanidade não pode esperar. O mundo não pode esperar por
maiores catástrofes e outros desastres naturais ou alterações naturais para tomar uma medida
drástica de frenagem contra a destruição do próprio meio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a construção sólida da história da interação do ser humano, da diplomacia, da
responsabilidade e as mudanças climáticas baseadas no Protocolo de Kyoto, faz-se necessário
tecer as considerações finais, tendo em vista a relevância da problematização do tema
desenvolvido no presente trabalho que é, na realidade, a própria problemática ambiental em
um Estado de Democrático e de Direito, responsável pela proteção e preservação do meio
ambiente.
Importe salientar que, inicialmente, o trabalho procurou nortear-se pelo objetivo de
apontar os principais aspectos positivos e negativos da relação diplomática moderna de cunho
ambiental, abarcada na cooperação internacional nas relações amistosas entre os povos,
principalmente no que se refere aos instrumentos de coerção e retaliação, assim como a
responsabilidade civil pelos danos ambientais, visando à solução eficaz de controvérsias,
garantindo, ao mesmo tempo, o princípio da solidariedade intergeracional.
A interação entre os povos se fez necessária para delimitar o momento históricoevolutivo do trabalho, fazendo breve menção desde a época das primeiras civilizações há três
milhões de anos, passando pelas Idades Antiga, Média e Moderna, apresentando inclusive a
interação dos portugueses no descobrimento do Brasil.
O Tratado de Westfália – apresentado como marco do Direito Internacional – fez-se
indispensável à compreensão futura das relações diplomáticas que são fundamentais para
balizar possíveis caminhos para tecer e consolidar as relações ambientais, sendo destacados
diversos Tratados Internacionais, como as Convenções de Viena e o Protocolo de Kyoto.
Assim, ao situar a pesquisa, ingressou-se na análise da responsabilidade civil e dos
meios de solução de controvérsias internacionais para constatar a necessidade no
cumprimento dos pactos de cunho transnacional, culminando com a compreensão do
Protocolo de Kyoto e suas nuances, sempre com o fio condutor de sustentabilidade proposto
por José Eli da Veiga.
A responsabilidade do Estado brasileiro nas mudanças climáticas globais, abordada
com o foco de se compreender os instrumentos de internalização de metas progressivas na
proteção do meio ambiente, restou-se latente; exige o cumprimento dos compromissos
internacionais na preservação e conservação do meio ambiente, sobretudo, no tocante à
efetividade de leis internas relativas à proteção do meio ambiente em caso de atos ambientais
danosos, suscetíveis a afetar a vida em todas as suas dimensões e a própria natureza na sua
biodiversidade.
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A responsabilidade civil formada por três conjecturas, quais sejam: o dano, o nexo
causal e a culpa, sendo que na esfera ambiental não há hipótese de culpa, a responsabilidade
única e exclusivamente objetiva. Esta pertence ao gênero da responsabilidade extracontratual
do Direito Civil, também denominada responsabilidade aquiliana. Todos esses aspectos foram
abordados com o fito de esclarecer o instituto e delimitar a pesquisa.
A solução de controvérsias internacionais também se fez necessária para elucidar e
constatar a evolução das resoluções de lides, sendo destacados casos internacionais como o
célebre Trail Smelter Case.
O Clube de Roma de 1968 foi um marco para a discussão sobre o desenvolvimento,
pois considerava que o meio ambiente era toda a estrutura do sistema e recolocou a
problemática na finitude dos recursos naturais, com a proposição do crescimento zero. Esta
atitude radical foi dada em virtude de que os maiores prejuízos causados à biosfera eram
provenientes da atividade humana, ou seja, antropocêntricos. Com a limitação do
crescimento, pensou-se que a proteção seria mais efetiva.
Tratou-se também de ressaltar um dos maiores marcos para o meio ambiente: a
Declaração de Estocolmo em 1972, divisor da dicotomia utilitarismo e protecionismo, tendo
como um dos seus resultados a criação do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente
(PNUMA), com sede na cidade de Nairóbi – Quênia, tendo como norte a fiscalização de
programas e atividades em proteção do meio ambiente, bem como aspectos financeiros e
organizacionais.
Notória importância internacional foi a realização daquela Conferência de
Estocolmo, propiciadora de ideais os quais consolidaram bases administrativamente políticoambientais, que despertaram a consciência, principalmente, das Nações e de seus membros
sociais.
No que pese aos termos de impactos jurídicos sobre legislações internas dos países
signatários, verificou-se que os Estados que promulgaram novas Constituições, após a
Conferência de Estocolmo, incluíram a tutela ambiental em seu texto constitucional, como foi
o caso das Constituições do Chile (1972), Grécia (1975), Portugal (1976) Espanha (1978) e
Brasil (1988), dentre outras.
O Brasil instituiu passo inovador na história constitucional ao incluir capítulo próprio
de proteção ao meio ambiente.
A Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento, também
conhecida como Eco-92, foi a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do
Clima, a qual se considerou o primeiro documento de âmbito internacional a discutir o
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assunto aquecimento global e por reconhecer que a emissão de gases poluentes na atmosfera,
como o dióxido de carbono, são influenciadores da mudança caótica do sistema climático
mundial.
Com o início das atividades da Convenção, no ano de 1994, os países signatários se
reúnem anualmente para debater sobre as mudanças já ocorridas e atividades que podem ser
planejadas. Este encontro dos Estados é intitulado como Conferência das Partes (COP),
destacando-se o encontro ocorrido no ano de 1997, na cidade de Kyoto – Japão (COP-3).
Não somente os motivos encorajadores ou negociações entre Estados, mas foi
observada a necessidade de impor metas e exigências mais concretas. Neste intuito, foi
confeccionado o Protocolo de Kyoto, determinando que os países membros de seu Anexo I,
assim intitulados desenvolvidos, reduzissem o nível de emissão de gases do efeito estufa
(GEE).
A internalização do referido Protocolo ocorreu por meio do Decreto Legislativo de nº
144, promulgado, posteriormente, pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 5.445, no dia
12 de meio de 2005.
As metas de Kyoto, como o aumento da eficácia energética, a agricultura sustentável,
a institucionalização de medidas limitadoras ou redutoras de emissões, a utilização e
tratamento dos resíduos e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, direcionados aos países
constantes no Anexo I do Protocolo, devem servir de parâmetro para todos os países do globo
terrestre.
Contudo, a falta de institucionalização de um poder supranacional, ou até mesmo
supraglobal faz com que Estados sejam atores de grandes catástrofes ambientais e não são
reprimidos com a intensidade devida.
Notou-se, obviamente, que a responsabilidade civil, mesclada com o principio de
solidariedade intergeracional, exige o “saber cuidar”, preconizando uma nova visão em
questões ambientais, um novo olhar em uma sociedade de risco e, paradoxalmente, sempre
em transformação, requerendo maior atenção perante as ações humanas com relação ao meio
ambiente.
Destacou-se o papel primordial e premente de como o Brasil, enquanto Estado, no
cenário mundial, tem empreendido, por meio de leis e algumas políticas públicas, esforços a
fim de contribuir com a proteção do meio ambiente, inclusive com o crescimento do potencial
energético verde para cumprir as metas do Protocolo de Kyoto. Todavia, sabe-se como a
burocratização do sistema fiscalizatório do Brasil esbarra em inúmeras questões condizentes à
efetividade.
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Os tratados, conforme abordados em capítulos anteriores, possuem regramento
de internalização previsto na própria Constituição da República Federativa do Brasil
considerada complexo, uma vez que se faz necessário efetuar um controle para evitar
inconstitucionalidades latentes.
O dano ambiental de grande amplitude, na maioria dos casos, ultrapassa os limites
territoriais dos Estados. Assim sendo, como lidar com a degradação global e a solução local?
Tal questionamento deverá ser aprofundado em outras pesquisa, lembrando, todavia, a tímida
atuação do Brasil com relação ao cumprimento das metas do Protocolo de Kyoto, tornando-se
importante e necessária a elaboração de políticas públicas eficazes para prevenir, enfreintar ou
barrar, por que não, as catástrofes ambientais que ameaçam a vida e todo o ecossistema.
Urge, nesse caso, concluir, partindo da pesquisa realizada pela Universidade
Canadense de Concórdia, a qual apontou o Brasil como um dos quatro maiores agentes na
mudança climática global, que é fundamental para o Estado brasileiro efetivar as normas
ambientais, frutos de incorporação de convenções, tratados e atos internacionais, para
promover uma verdadeira educação ambiental a fim de lutar contra as ações humanas
predatórias, visando, para tanto, preservar as gerações presentes e futuras de catástrofes
ambientais. Por isso, não se pode esperar que maiores danos ocorram, assim como seja
observado o longo processo burocrático de internalização de normas que dificultam a
resolução dos problemas ambientais em um Estado Democrático de Direito, ou seja, em um
Estado socioambiental, ideal ao bem-estar social e para a justiça social e efetividade da
sustentabilidade.
Não se pode olvidar que cada Estado possui sua própria forma de inserir diplomas
alienígenas em suas legislações, além de obterem critérios (limites) próprios desses diplomas,
o que burocratiza a implementacão de metas, somadas às agravantes que nem todos Estados
possuem interesse em proteger o meio ambiente diante da evolução econômica.
Em questões ambientais, torna-se imperativa a proteção e preservação do meio
ambiente pelo Estado, pois a natureza clama pela efetividade de normas protetivas oriundas
das Convenções, Declarações e tratados internacionais, pois não há mais tempo para
divagações e adequações legislativas. A humanidade precisa de atitudes proativas, ou seja, de
educação e conscientização de que as mudanças climáticas independem de leis, em casos de
urgência e emergência. Elas dependem da atividade antrópica, visto que quanto maior a
degradação do meio maiores serão os danos ambientais dos quais toda a humanidade será
vítima.
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É tempo de novos paradigmas assentados na ética, na justiça social e na solidariedade
entre seres humanos em sinergia com outros seres na preservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado , visando à qualidade de vida e ao bem-estar social.
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