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Resumo  

 

Neste trabalho, busca-se desenvolver um estudo sintético, prático e didático, em uma 

análise gradativa, sobre a relação entre o homem e o meio ambiente na perspectiva do Direito, 

tanto em âmbito nacional, quanto, principalmente, internacional. Desse modo, desencadeia-se 

um exame sobre o instituto da responsabilidade dos Estados acerca do dano ambiental, em 

paralelo com a evolução do trato com o próprio Direito Ambiental Internacional, o qual está 

em constante processo de crescimento no mundo todo.  
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Abstract 

 

This work searches to develop a synthetic, practical and didactic, gradual analysis 

about the relationship between man and the environment from the perspective of Law, both 

nationally, and mainly internationally. Thus, trigger an examination of the institute about the 

governmental responsabilites for environmental damage, in parallel with the evolution of his 

own dealings with International Environmental Law, which is in constant process of growth 

worldwide. 
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1. Introdução 

 

A percepção da necessidade de preservação e defesa do meio ambiente está em 

significativo processo de crescimento entre os brasileiros e toda população mundial, tal 

conclusão é acometida pela simples observância de aparições constantes de maciças ações e 

campanhas em proveito da natureza.  

O advento de uma consciência ecológica mais energética colabora bastante para que 

medidas mais consistentes de proteção sejam auferidas para a tutela do meio ambiente na 

Legislação do Direito brasileiro e estrangeiro, porém a busca pela retaliação da degradação 

ambiental, apesar de assumir grande importância nos dias atuais, ganha pouca atenção quando 

comparada com outros problemas atinentes à atuação do Poder Público2.  

Não cabe, porém, unicamente à instituição de meios coercitivos e legais para que 

sejam evitados os danos ambientais, é preciso também que essa consciência ecológica 

corresponda à postura adotada pela própria população mundial como, por exemplo, o 

empenho de grandes companhias automobilísticas em aumentar a produção de tecnologia que 

finde a menor emissão de gases poluentes, contudo podem-se observar também outras 

importantes empresas, como algumas do ramo de hotelaria, que ainda não possuem interesse 

em aderir a uma política ecologicamente correta, pois visam somente à construção de vastos 

prédios em detrimento de áreas verdes por conta de uma exaustiva busca pelo lucro 

pecuniário, ignorando a possibilidade do uso do desenvolvimento sustentável. 

O surgimento e crescimento de diversas catástrofes ambientais em várias partes do 

mundo funcionaram como forte alerta para intensificar a preocupação acerca da necessidade 

de conservação do meio ambiente, além do choque à esfera econômica no que atine à carência 

de recursos naturais, os quais estão em gradativo processo de empobrecimento no mundo 

inteiro.  

O fenômeno do aquecimento global também recebeu acentuada repercussão em todos 

os meios de comunicação na esfera interna e externa durante um longo período, sendo motivo 

de enorme apreensão por parte dos povos de todo o mundo, todavia a influência positiva que a 

imprensa exerceu inicialmente sobre as pessoas em relação a esse tema, fazendo-as se 

conscientizarem a respeito da salvaguarda do meio ambiente, em outro momento, ocasionou 

uma depreciação em torno das discussões sobre o supracitado assunto, nesse sentido, sua 

                                                
2 Pesquisa acerca da Preocupação Ambiental realizada pelo Instituto Vox Populi em Março de 2006, divulgada 
pelo Ministério do Meio Ambiente em 22 de Julho do mesmo ano.  
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abordagem foi perdendo força aos poucos e, logo, observou-se uma renovação do descaso 

com a ecologia.  

Do mesmo modo, com o fulminante processo de globalização, houve uma veemente 

movimentação dos Estados para promover o estabelecimento de métodos que auxiliassem o 

incremento de tecnologias em favor da natureza como, por exemplo, o investimento no 

desenvolvimento de energias renováveis e combustíveis alternativos, tendo em vista a 

substituição dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o qual existe em quantidade limitada 

no meio ambiente. 

A globalização, porém, contribui de maneira negativa, em dados aspectos, à cautela 

dos bens naturais, pois, como exemplo, o considerável comércio internacional de matérias-

primas emergiu grande risco à existência de certas espécies, tanto vegetais, quanto animais. 

Desse modo, vê-se que a prevalência do interesse econômico sobre o interesse ambiental não 

foi superada e nem, sequer, igualada.     

A responsabilidade sobre o dano ambiental atinge a todos os indivíduos do globo, pois 

os impactos causados ao meio ambiente detêm abrangência e repercussão mundial, afinal, a 

natureza enquanto res communes omnium possui direito oponível erga omnes. Destarte, a 

representação dos Estados no âmbito internacional visa exatamente amparar esse direito 

pertencente a todos, a partir da criação de diversos documentos internacionais protecionistas, 

os quais refletem o crescimento da importância destinada à tutela dos bens naturais, os quais 

são imprescindíveis para a existência do ser humano. 

O direito-dever de reclamar, em âmbito mundial, acerca da proteção ambiental é 

legítimo a todos os Estados e, da mesma forma, estes podem sofrer com sua displicência ao 

cuidado com a natureza, pois todos os seres habitantes da Terra são dependentes da boa 

conservação da mesma. O intuito deste estudo é esclarecer, desse modo, a perspectiva jurídica 

no que tange aos direitos do meio ambiente e da responsabilidade estatal nacional e 

internacional para com este jurisdicionado de maneira que sejam abrangidos, genericamente, 

os principais pontos que envolvem esse assunto. 

 

2. O meio ambiente natural e o Direito Ambiental 

 

O Direito Ambiental é uma das “disciplinas” mais recentes da Ciência Jurídica e, 

progressivamente, vem destacando mais sua importância nas jurisdições de todo o mundo, 

efetivando sua própria autonomia. Luís Paulo Sirvinskas fornece uma acepção clara e prática 

do que seja Direito Ambiental, assim, este “é a ciência jurídica que estuda, analisa e discute 
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as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por finalidade 

a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida no planeta.” 3 

Paulo de Bessa Antunes4 realiza um parâmetro do conceito de Direito Ambiental com 

a teoria tridimensionalista de Miguel Reale5, afirmando que não há como estabelecer um 

conhecimento sobre o que seja Direto Ambiental sem, previamente, conhecer o conceito de 

Direito. Desse modo, a teoria do Direito como sendo fato, valor e norma, desenvolvida por 

Reale, serviria também como instrumento para ser construída a definição de Direito 

Ambiental, o qual se institui sobre o fato da indispensável necessidade da determinação da 

harmonia entre o homem e a natureza e da adaptação daquele à esta; o valor que ostenta o 

caráter ético do uso adequado dos bens naturais; e a norma que regulamenta meios cogentes 

de evitar que o homem exerça seu poder de modificação sobre o meio natural de maneira 

agressiva e até mesmo abolitiva. 

Nesse sentido, pode-se afirmar, simploriamente, pela própria etimologia da expressão, 

que a parte de nosso Ordenamento Jurídico que tem como escopo proteger e assegurar os bens 

ambientais das ações inconscientes e desmedidas do homem chama-se Direito Ambiental. 

Meio ambiente é uma denominação passiva de muitas críticas, pois sua etimologia 

incide em um vício de linguagem (pleonasmo), porém, o que se deve entender por meio 

ambiente, basicamente, é o local onde seres vivos coabitam e interagem entre si, 

estabelecendo uma adaptação harmoniosa e produtiva entre seus membros na medida de suas 

semelhanças e diferenças, assim sendo, transformando e usufruindo do próprio espaço que os 

abrangem, preferencialmente, de maneira cautelosa, dessarte, aufere-se um dos possíveis 

conceitos de meio ambiente natural. Preleciona, com eminente propriedade, José Afonso da 

Silva que “O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto dos elementos naturais, 

artificiais e culturais, que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 

formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos 

recursos naturais e culturais” 6. 

A preocupação destinada aos bens da natureza é um sentimento que existe no âmago 

do ser humano desde seus primórdios, embora se tenha dado maior grau de relevância 

recentemente, pois, a partir das primitivas iniciativas agrônomas no Período Neolítico, 

durante a Idade da Pedra, o homem pré-histórico observou o elevado valor do cultivo e da 

                                                
3 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 7ª. ed. São Paulo: SARAIVA, 2009. P.37/38. 
4ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12ª. ed. Rio de Janeiro: LUMEN JURIS, 2009. P.5. 
5 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: SARAIVA, 2007.. P.64/68 
6 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000. P.20. 
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produção de modos de subsistência, atuando sobre o ambiente ao seu redor, ou seja, da 

própria natureza. 

Com a incidência da evolução, porém, a concepção da utilização dos recursos 

extraídos do meio ambiente recebeu outra destinação e valoração, pois o homem começou a 

agir negligentemente sobre os bens ambientais e, com efeito, surgiu a consciência ecológica, a 

qual consiste no conhecimento da necessidade e da responsabilidade que todos 

indistintamente possuem de defender o meio natural. 

Pode-se afirmar que a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em meados do 

século XVIII, é símbolo de uma drástica mudança no que concerne ao meio em que vivemos, 

pois, a partir desse momento, a poluição tornou-se mais consistente devido à industrialização 

e urbanização, além da efetiva solidificação do sistema capitalista, o qual ocasionou uma 

movimentação econômica mais vívida em decorrência da procura exacerbada por bens e 

serviços. Com efeito, o meio ambiente foi radicalmente transfigurado pelo homem. 

A atual situação do meio natural compeliu a instituição de ações mais eficazes para 

sua preservação, mas não apenas na forma de campanhas com caráter recomendatório para 

influir na consciência das pessoas, afinal, o problema ambiental tornou-se algo tão evidente e 

inquietante que novas medidas legais tiveram de ser estabelecidas para que pudesse ser 

alcançado um controle cautelar mais veemente sobre a proteção da natureza, pois a agressão à 

mesma é feita de diversas maneiras por inúmeros agentes, os quais devem ser 

responsabilizados na esfera jurídica para que, desse modo, haja um notório resultado no que 

tange à conservação do meio ambiente. 

 

3. A afirmação do Direto Ambiental brasileiro 

 

Importou-se bastante relevância a proteção do meio ambiente somente após verificar-

se a maciça degradação do mesmo, tanto espontaneamente, como, em especial, de forma 

provocada pelas ações indiscriminadas do homem, o qual logo se viu obrigado a promover 

meios de evitar a deterioração dos bens naturais, afinal, é nítida a dependência humana acerca 

destes. 

A criação de vários grupos e organizações com o intuito de coibir as agressões ao 

meio ambiente colaborou muito para a conscientização ecológica popular, porém observou-se 

que esses projetos não eram suficientes para refrear lesões mais significativas à natureza, 

causadas por grandes empresas multinacionais e, na maioria das vezes, pelo próprio interesse 

dos países que representam as potências mundiais. 
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No Brasil, nenhuma das Constituições anteriores a de 1988 tratou do Direito 

Ambiental com satisfatória abordagem no que concerne a aspectos imprescindíveis à 

jurisdição do tema, somente com a promulgação desse novo diploma observou-se a 

destinação de merecida e tardia importância ao Direito do meio ambiente. 

Sob a perspectiva dos Direitos fundamentais, a proteção dos bens ambientais recebeu 

contemplação dentro dos direitos ditos de terceira geração, desse modo, segundo ao disposto 

no artigo 2257, “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.” Nota-

se que a reverência ao trato com o meio ambiente é correspondente a todos os indivíduos 

indistintamente, nesse sentido, não basta apenas que o Órgão Estatal regulamente formas de 

precaução às ameaças ao meio natural, é preciso também que as pessoas em sua condição de 

cidadãos estejam engajadas na busca pela harmonia entre o ser humano e os bens naturais. 

No parágrafo 3º do mesmo artigo, vê-se condensado o princípio da responsabilização 

por dano ambiental referente aos atos lesivos praticados tanto por pessoa física, quanto por 

pessoa jurídica, o mencionado artigo ainda estabelece que os violadores do Direito Ambiental 

estarão subalternos “a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados.” Tal postulado determinou acentuada importância para o 

aperfeiçoamento do Estado Ambiental de Direito8. 

Ainda segundo o art. 225, §1º, VI, o qual estabelece que ao Poder Público confere-se 

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente.” Nesse sentido, vê-se que nossa Carta Magna 

incumbiu grande importância em medidas educativas para colaborar com a fortificação da 

consciência ecológica dos cidadãos brasileiros, regulamentando a supramencionada norma na 

Lei 9.795/99, sendo outro meio de impulsionar a conservação da natureza. 

O artigo 5º, LXXIII, forneceu caráter de direito subjetivo pertencente a todos os 

cidadãos sobre a tutela do Direito Ambiental, destarte, qualquer indivíduo mediante a 

proposição de ação popular9 tem o direito de ressalvar inclusive o meio ambiente de atos 

lesivos ao mesmo, respeitando as exigências formais a respeito do quórum de votação10. 

Com o advento da Lei 6.938/81, a qual aborda a Política Nacional dos meios 

ambientais, porém, ainda antes da promulgação da nossa atual Lex Fundamentalis é que o 
                                                
7 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
8 Conceito moderno que analisa o comportamento do Estado de Direito diante da proteção ao meio ambiente. 
9 Lei Nº 4.717, de 29 de Junho de 1965. 
10 Artigo 61, § 2º, CF/88. 
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Direito Ambiental contraiu a condição de um “ramo” independente na esfera jurídica, a partir 

de então, o trato com o meio ambiente tornou-se autônomo, recebendo, dessa forma, mais 

força dentro do Ordenamento Jurídico brasileiro. 

Somente com a regulamentação do art. 225, CF/88, a partir da Lei 9.605/98, a qual 

dispõe sobre os Crimes Ambientais, observou-se maior eficácia no que diz respeito às sanções 

previstas no artigo supracitado, pois, anteriormente, havia apenas um direcionamento no que 

tange as punições aos infratores do Direito Ambiental, ou seja, o §3º do art. 225 era uma 

norma de caráter programático11. Desse modo, a Lei dos Crimes Ambientais normatizou 

sanções no âmbito administrativo e penal para aqueles que causarem o dano ambiental, 

fazendo com que houvesse maior efetividade na cominação de penas para pessoas jurídicas ou 

físicas que violassem o Direito do meio ambiente. 

Pode-se citar outro importante diploma que finda à defesa do meio Ambiente, sendo 

este o Código Florestal, instituído pela Lei Nº 4.771/65, o qual recentemente vem sendo 

discutido e avaliado para ser, enfim, renovado, afinal, drásticas mudanças a respeito da 

relação homem-natureza ocorreram ao longo dos anos, destarte, torna-se indispensável uma 

nova regulamentação referente ao tratamento das florestas dentro do Direito brasileiro. 

Percebe-se, então, na simplória análise desses marcos do Direito Ambiental brasileiro, 

a concretude de meios para responsabilizar os transgressores dos direitos do meio natural 

dentro do Ordenamento Jurídico brasileiro, embora essa preocupação tenha ocorrido 

relativamente de forma recente, é importante salientar que esse “campo” do Direito vem 

crescendo no mundo inteiro constantemente, ocasionando a integração dos Estados para 

promover a proteção do meio ambiente. 

 

4. Direito Ambiental Internacional  

 

A tutela jurídica do Direito Ambiental teve de se expandir para a esfera internacional 

devido ao surgimento de problemas ambientais mais expressivos, repercutidos em âmbito 

mundial, acarretados por desastres ecológicos espontâneos e outros sérios impactos negativos 

à natureza oriundos do uso irracional dos recursos do meio natural por parte do próprio 

homem.  

A partir do momento em que se notou o alto grau de destituição na qual a natureza se 

encontrava, não apenas em regiões aleatória do globo, mas em sua inteireza, tornou-se 

                                                
11 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. P. 
118. 
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imprescindível a elaboração de mecanismos que reprimissem ou, no mínimo, amenizassem as 

condições precárias do meio ambiente, pois, caso contrário, seria inevitável que essa situação 

se agravasse e se dilatasse ainda com maior e intensa proporção no mundo. 

Com efeito, estabeleceu-se, dentro do domínio jurídico, este por possuir legitimidade 

para tal, atos eficazes e coercitivos que realmente lograssem o resultado almejado no que 

tange à conservação do meio ambiente, desse modo, por meio de importantes documentos, 

Estados do mundo inteiro contraíram obrigações e direitos a respeito do usufruto de recursos 

naturais para que fossem garantidos limites a exploração da natureza, assim como medidas de 

proteção à mesma e, nesse sentido, provocar a observância internacional dos direitos do meio 

ambiente, culminando na aceitação da responsabilidade com o cuidado deste aos Estados que 

se sujeitaram e não cumpriram às disposições elencados em dado tratado internacional. 

A dinâmica e ágil interação internacional é consequência de diversos fatos acarretados 

pela evolução estatal, isto é, os Estados impulsionaram-se a alastrar seus interesses em 

diferentes esferas como, por exemplo, e principalmente, na área comercial e, com isso, 

obteve-se colaboração mútua entre muitos Estados para harmonizar suas relações recíprocas. 

Do mesmo modo que o interesse econômico contribuiu com a integração mundial, outros 

importantes empenhos, como a tutela dos Direitos Humanos, também surgiram para 

consolidar ainda mais a proeminência da internacionalização de distintos “ramos” do Direito. 

O Direito Ambiental Internacional, então, solidificou-se a partir de mais uma 

necessidade de “abocanhar” o mundo sobre o alerta com o cuidado indispensável ao meio 

ambiente natural, pois, por mais uma vez, os Estados não poderia manter-se isolados e, por 

isso, tiveram de se agregarem a fim de afirmarem acentuada proteção aos bens ambientais do 

mundo, pois acontecimentos lastimáveis e estarrecedores atingiram perversamente ao meio 

ambiente, movimentando nações e povos inteiros, os quais se sentiram impotentes e 

mortificados ao contemplarem cenas inimagináveis apenas há algumas décadas. Aflorou-se, 

então, a consciência ecológica global, a qual gerou certo estímulo solidário entre as nações 

impactadas por acidentes ambientais. 

Somente com a ocorrência de desastres naturais de grande intensidade, os quais 

ocasionaram a morte de milhares de pessoas, além de destruírem cidades inteiras, é que a 

preocupação ambiental realmente começou a atravessar fronteiras e avassalar a 

regulamentação jurídica em âmbito internacional. É importante salientar, porém, que a 

danificação gradual e significante da natureza está inscrita fundamentalmente nas atividades 

transformadoras do ser humano e grande parte dos chamados desastres ecológicos foram 

motivamos por interferências permanentes do mesmo e, não, de maneira fortuita. 
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Discute-se muito sobre a soberania dos Estados quando estes se sujeitam às normas 

internacionais, contudo o objetivo basilar, no que tange à proteção da natureza, é exatamente 

fazer com que os Estados se obriguem a se responsabilizar pelo dano ambiental que casual ou 

intencionalmente cometerem, ademais, sendo a prevenção e a precaução dois dos principais 

institutos do Direito Ambiental Internacional, logo, vê-se que a finalidade dos acordos 

internacionais nada mais é do que controlar as ingerências sobre o meio ambiente e assegurar 

respeito ao mesmo. A cooperação e comunicação entre os Estados são de vital importância 

para promover a harmonia nas deliberações e práticas que forem fixadas acerca do meio 

ambiente, pois, desse modo, torna-se mais satisfatório o aferimento de bons resultados para 

todos os envolvidos.  

Lucila Fernandes Lima12 intui que “Os princípios gerais de direito internacional do 

meio ambiente podem ser contemplados como uma espécie de fio condutor que perpassa o 

ordenamento jurídico ambiental dando-lhe sustentação, ao mesmo tempo em que lhe confere 

coerência ao nortear as ações necessárias aos Estados para prevenir, e mesmo evitar, a 

degradação do meio ambiente em prol do desenvolvimento de uma política ambiental comum. 

Portanto, podemos dizer que os princípios gerais de direito internacional ambiental, apesar 

de seu caráter genérico, conferem uma certa uniformidade à estruturação de regras jurídicas 

e funcionam como uma espécie de eixo dentro do qual certos valores fundamentais à 

comunidade internacional se expressam.”13 

Com efeito, tem-se que, segundo a supracitada jurista e advogada ambientalista, os 

princípios gerais do Direito Ambiental Internacional constituem seu alicerce, pois são 

conceitos axiológicos que proporcionam mais força a sua razão de ser, além de 

consubstanciarem reiteradamente sua afirmação como mais uma “seção” do Direito 

Internacional. 

 

4.1. A importância da “Soft Law” para o Direito Ambiental Internacional  

 

Questiona-se muito no que diz respeito à capacidade das soft-laws produzirem Direito, 

pois, por sua própria tradução literal do inglês, revela-se seu sentido de “lei mole” ou “lei 

suave”, sendo denominadas também por instrumentos “quase-legais”, desse modo, pouco se 
                                                
12 Pós Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, obteve o grau de Mestre em Direito 
Internacional, sob a orientação do Professor Dr. Guido Fernando Silva Soares. 
13Lima, Lucila Fernandes. Fragmento do capítulo “Os Princípios do Direito Internacional do Meio Ambiente e 
sua aplicação na questão da mudança do clima” contemplado na Dissertação de Mestrado em Direito 
Internacional “A Moldura Regulatória Internacional do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de 
Quito”.  
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credita consideração ao conceito desse aparato jurídico por este não conter caráter coercitivo e 

imperativo. 

Dentro do Direito Internacional, não obstante, principalmente no que atine à esfera 

Ambiental, as soft-laws estão auferindo mais força, justamente devido a sua condição 

maleável, tornando-se mais fácil fazer com que os Estados anuem com tratados que visem à 

salvaguarda da natureza, porque, muitas vezes, a consonância entre eles é frustrada por 

interesses divergentes que impedem sua submissão às normas ambientais coercitivas, estas 

que geralmente acabam por influenciar direta e negativamente na economia dos Estados.  

 A natureza dirigente das soft-laws também contribui para o surgimento, geralmente 

em longo prazo, de costumes internacionais, os quais possuem mais firmeza para instituir 

acatamento a seus postulados, destarte, o inicial respeito que os Estados possuem por uma 

soft-law, logo, pode transformar-se em fiel observância, advinda até mesmo de um tratado 

consolidado por conta de um costume internacional. 

Com efeito, tem-se que a obrigação dos Estados não é feita de modo imediato quando 

estes passam a acordar com soft-laws, contudo é de grande significância a aptidão que esse 

instrumento detém para estabelecer conceitos que, progressivamente, possam se tornar 

invioláveis. Assim sendo, as normas do Direito Ambiental Internacional, em grande parte, não 

possuem obrigatoriedade inicial, não obstante seu caráter vinculante possa ser auferido 

posteriormente. 

 

5. Aspectos gerais do Dano Ambiental 

 

Entende-se por dano ambiental a composição de atos lesivos comissivos ou 

omissivos aos bens providos do meio ambiente natural, ocasionando, desse modo, sua 

deterioração, culminando na responsabilidade de repará-lo, que, segundo a adução de 

Paulo de Bessa Antunes, possui três requisitos básicos instituídos pela doutrina: “certeza, 

atualidade e subsistência.” 14 

O dano ambiental ainda pode ser auferido como coletivo e individual, sendo 

aquele referente às lesões causadas ao meio ambiente em uma escala ampla e 

significativa, que atinjam interesses de extensão comum, e este correspondente “(...) a 

modalidade de dano ambiental que, ao afetar desfavoravelmente a qualidade do meio, 

                                                
14 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. RIO DE JANEIRO: LUMEN JURIS, 2009. P. 247. 
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repercute de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais 

de outrem.” 15 

Assim sendo, diariamente contemplam-se ações (lato sensu) arbitrárias no que 

tange os limites de transformação do meio ambiente, acarretadas por parte dos próprios 

Estados que, irresponsavelmente, rejeitam seu dever de defender os recursos naturais por 

conta de, principalmente, interesses econômicos, os quais, em muitos casos, dirigem-se à 

ofensa da integridade do meio ambiente para o alcance de vantagens mais emblemáticas 

em seus resultados. 

Tanto pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas podem ser responsabilizadas por 

danos ambientais, embora seja nítida que a interferência de grandes empresas na natureza 

acomete, caso não se observe a importância da preservação desta, níveis mais elevados de 

agravo ao meio ambiente natural, porém, se forem levados em conta os atos individuais do 

homem, tem-se, então, a identificação de uma agressão coletiva em âmbito universal, ou 

seja, as pequenas ações e omissões em detrimento da natureza exercidas por cada ser 

humano, analisadas em conjunto, constroem a mais impactante forma de degradação dos 

bens ambientais. 

Existe também o conceito de impacto ambiental, o qual se refere a uma 

abrangência superior a do dano ambiental, ou seja, relaciona-se a um nível maior de 

potência e consequências negativas ao meio ambiente, decorrentes da intervenção 

humana. É importante salientar que a utilização de recursos naturais é essencial à 

existência do homem, porém necessita-se de um senso de moderação quanto à forma de 

exploração dos bens ambientais. 

Com efeito, existem áreas de preservação que facilitam a repulsão do dano 

ambiental, defendendo de maneira mais efetiva os importantes patrimônios ambientais no 

mundo inteiro, contudo essa não configura uma solução imbatível, porque o meio 

ambiente natural não se encontra compreendido em seu todo por essas tais áreas especiais 

de preservação, destarte, nota-se a necessidade do programo de medidas e normas mais 

concretas que busquem principalmente a prevenção de danos. O desenvolvimento 

sustentável surgiu como mais uma alternativa para a integração e a harmonia entre o uso 

dos bens do meio ambiente e o progresso econômico, não obstante ainda verifica-se que a 

aderência à sustentabilidade ambiental não se tornou algo unânime entre as grandes 

entidades empresariais. 

                                                
15 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. SÃO PAULO: REVISTA 
DOS TRIBUNAIS, 2005. P. 737. 
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Devido à demora da elaboração e construção de medidas protecionistas e 

repressivas concernentes à tutela do meio ambiente, vê-se que inúmeras espécies tanto 

vegetais, quanto animais já foram extintas, e muitas outras se encontram ameaçadas de 

desaparecer do Planeta. Com isso, tem-se que a repressão ao dano ambiental é 

imprescindível para que o equilíbrio do meio ambiente possa ser mantido, pois diversas 

espécies de seres vivos vegetais e animais são de completa importância à existência do 

próprio homem. A poluição de mares e o desmatamento de áreas florestais enquadram-se 

como sendo os fundamentais “colaboradores” para a dizimação de incontáveis espécies.  

Constata-se, porém, um ainda vivente alto grau de abstração em muitas normas 

que estabelecem os direitos do meio ambiente, tornando, dessa forma, dificultosa a 

aplicação das mesmas, nota-se, então, a grande sensibilidade dos meios de proteção aos 

bens naturais já que a concretude destes permanece em processo de desenvolvimento, 

principalmente na esfera internacional. 

Observa-se também a dificuldade de identificar o dano ambiental, ou seja, a 

qualificação dessa agressão, que, por muitas vezes, torna-se complicada devido à ausência 

de critérios e requisitos de um perfeito conceito de dano ambiental, com isso, verifica-se 

também a falha na determinação acerca da reparação ao dano ocasionado. 

 

6. A Responsabilidade Ambiental dos Estados 

 

A responsabilização dos Estados pelo cometimento de um dano ou impacto ambiental 

é uma preocupação recente do Direito Internacional e, a partir da evolução do próprio Direito 

Ambiental, recebeu maior notoriedade devido à necessidade do controle da exploração do 

meio ambiente natural exercida pelos Estados do mundo inteiro. 

O Caso da “Fundição Trail”, litígio sucedido entre Estados Unidos e Canadá, ocorrido 

na década de 40, assinalou o instituto da responsabilidade estatal quanto ao dano ambiental, 

pois, a partir da resolução desse conflito, concebeu-se a ideia de que os Estados são de fato 

responsáveis pelas degradações que causarem à natureza. 

Em suma, o supracitado caso se configurou por meio de uma reclamação prestada pelo 

Governo dos EUA contra o Canadá à Comissão Mista Internacional a respeito da poluição 

oriunda de uma empresa canadense em território estadunidense. A decisão proferida em 1941 

pelo Tribunal Arbitral, então, converteu-se em proveito dos Estados Unidos, desse modo, o 

Estado do Canadá foi responsabilizado por seus atos poluidores. 
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Destarte, os Estados começaram a agir com mais cautela sobre os recursos naturais, 

embora ainda não se visualize uma expressiva modificação no que atine às melhorias 

destinadas ao meio ambiente, porém o desenvolvimento da responsabilidade estatal contribuiu 

bastante para a fortificação do Direito Ambiental Internacional. 

A prerrogativa de reivindicar sobre danos ao meio ambiente ainda é, por excelência, 

dos Estados, porém as Organizações internacionais também possuem o direito de arguir em 

prol da natureza. A Corte Internacional de Justiça e os Tribunais Arbitrais especialmente 

constituídos são legitimados para decidir sobre as ações reclamatórias que visão à repressão 

de lesões ao meio ambiente natural. 

A responsabilidade pode ser auferida em duas vertentes: responsabilidade subjetiva e 

objetiva. Entende-se por responsabilidade subjetiva quando um Estado age deliberadamente 

em detrimento do meio ambiente, ou seja, essa espécie de responsabilidade se configura a 

partir de um ato ilícito, de forma exemplificativa, quando um Estado infringe disposição de 

um acordo de Direito Ambiental Internacional do qual está vinculado. 

Quanto à responsabilidade objetiva, esta se determina quando um Estado pratica um 

ato lícito, porém as consequências são prejudiciais ao meio ambiente, sendo dispensável a 

comprovação de culpa. Desse modo, tem-se que, dependendo das circunstâncias em que o 

Órgão Estatal encontra-se inserido, determina-se a maneira que o mesmo será sancionado 

quanto à sua irresponsabilidade ambiental, da qual se oriunda a obrigação de reparação do 

dano causado atribuída aos Estados. 

Hildebrando Accioly16 cita ainda a “responsabilidade comum, porém diferenciada” 

dos Estados, a qual se encontra abordada no princípio 7 da Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, 1992, que postula a concepção da busca pela preservação da 

natureza pela sociedade internacional por meio da responsabilidade comum, já no que tange 

ao conceito de específico de responsabilidade diferenciada, esta se configura pelo fato de 

alguns Estados serem mais desenvolvidos do que outros, desse modo, os mais desenvolvidos 

acabam por se utilizar mais de recursos naturais, ou seja, em prol de sua necessidade 

produtiva esses Estados tendem a degradar com mais intensidade o meio ambiente. 

Nesse sentido, estabelece-se mais um mecanismo de fundamentação da obrigação que 

os Estados possuem de observarem a salvaguarda do meio ambiente, embora alguns desses 

Estados consagrados como desenvolvidos contestem o conceito de responsabilidade 

diferenciada, afirmando que sua contribuição para a natureza é mais favorável do que 

                                                
16 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e; ACCIOLY, Hildebrando; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 
direito internacional público. 18. ed. SÃO PAULO: SARAIVA, 2008. P. 649/650. 
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desfavorável, porque, exatamente por serem mais desenvolvidos, detêm meios de ação 

protecionista ao meio ambiente mais eficazes. 

O elenco de casos em que Estados causaram desastres ambientais é gigantesco, pode 

ser citado, a fim de exemplificar a circunstância de danos ambientais determinados pelo 

homem: O desastre de Bophal, em que mais de vinte e sete mil pessoas foram vitimadas 

fatalmente pela liberação de quarenta toneladas de gases tóxicos na madrugada de 3 de 

Dezembro de 1984, mais de quinhentas mil pessoas foram contaminadas, sendo o maior 

desastre industrial ocorrido. Os efeitos dessa contaminação ainda são contemplados 

fortemente nos dias de hoje; O encolhimento do Mar de Aral, em que houve uma redução 

extrema de sua extensão devido aos interesses do governo soviético na produção de algodão, 

em 1940; Exxon Valdez, nome do navio que derramou no mar mais de 50.000 m³ de petróleo 

não processado, chamado de crude, no Golfo do Alaska; Vazamento de óleo no Golfo do 

México, em 2010, no dia 20 de Abril, a plataforma Deepwater Horizon afundou após passar 

dois dias em chamas, desde então, especula-se que estejam sendo jogados no oceano mais de 

2.000.000 litros de petróleo por dia.  

Podem ser mencionados também como mais exemplos de casos de grande agressão ao 

meio ambiente, ocasionadas pelo homem: contaminação em Love Canal, derramamento de 

óleo no Golfo Pérsico, acidente nuclear de Chernobyl, continente de lixo no Oceano Pacífico, 

entre outros.  

Nesse sentido, vê-se que a proteção do meio ambiente foi violada por diversas formas 

e, mesmo que os Estados sejam responsabilizados no âmbito internacional por essas 

ocorrências, os resultados advindos desses desastres são praticamente irremediáveis, com 

isso, tem-se que o cuidado com a natureza é algo bem mais complexo do que se aduz. 

A principal finalidade do Direito Ambiental Internacional é a prevenção de lesões ao 

meio ambiente, contudo não há como evitar todas as ameaças de agressão ao mesmo, destarte, 

o instituto da responsabilidade surgiu para amenizar os efeitos negativos da ação do homem 

sobre a natureza, pois, ao ser o Estado responsabilizado pelo dano ambiental que causar, este 

tem a obrigação de restaurá-lo, embora não seja exatamente possível a reparação total da 

deterioração ao meio ambiente pela sua própria condição natural. 

Afinal, como já foi explicitado no item anterior, o dano ambiental é raramente 

identificado em sua completude, pois, quando o meio ambiente é modificado ou atingido 

negativamente, as consequências não refletem de forma isolada, ou seja, alcançam não apenas 

as áreas em que o dano ambiental fora originado, mas também lugares aleatórios têm sua 

extensão abrangida. Desse modo, reparar algo que não se tem um conhecimento completo 
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tornar-se muito dificultoso, porém a reparação plena não ocorre, principalmente, pela 

impossibilidade de se restaurar o meio ambiental que fora degradado, porque a própria 

natureza é complexa em sua estrutura ao ponto de não possuir padrões exatos de construção e 

reconstrução. 

 

7. A normatização do Direito Ambiental Internacional, um breve histórico  

 

Ao tratarmos do uso da soft-law, destacou-se a ausência de coerção, ou seja, não há de 

fato um caráter obrigatório em torno desse instrumento, porém é inegável sua importância 

dentro do Direito Ambiental Internacional. Com isso, vê-se que, embora os tratados sobre 

meio ambiente entre os Estados sejam, em sua grande maioria, não vinculantes, eles não 

perdem o teor de significância na área internacional. Assim, nota-se que os tratados 

multilaterais elencam princípios de grande relevância que favorecem a defesa do meio 

ambiente. 

Aponta-se o ano de 1972 como o marco do início da gradual e tímida ascensão do 

Direito Ambiental Internacional, pois, em 1968, a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU) convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, devido aos graves problemas ambientais que estavam surgindo com mais 

intensidade no mundo inteiro, com efeito, em 72, esta se realizou em Estocolmo.  

Na Declaração de Estocolmo, observou-se o embate entre os países desenvolvidos e os 

que estavam em desenvolvimento, porque os primeiros, responsáveis pela maior parte da 

poluição global, preocuparam-se em propor a adoção de medidas de proteção ao meio 

ambiente, enquanto os outros, alegando sua necessidade de crescimento, opuseram-se a 

refrear suas ações sobre a natureza justamente para não diminuir sua possibilidade de 

desenvolvimento. 

Foram importantes documentos resultantes da Conferência de Estocolmo: A 

Declaração de Princípios de Estocolmo, apesar da essência desses princípios ser política, não 

se extrai seu grau de importância; o Plano de Ação para o Meio Ambiente, que busca a 

cooperação entre todos os países, órgãos das Nações Unidas e as Organizações Internacionais 

para solucionar uma série de problemas ambientais; e o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, criado para desenvolver programas de proteção ao meio ambiente nos 

âmbitos nacionais e internacionais. 

 Em 1992, houve a realização da Conferência do Rio de Janeiro, pois se notou a 

necessidade de avaliar os resultados da Conferência de Estocolmo e, em especial, criar outras 
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medidas protecionistas ao meio ambiente por causa da ocorrência de grandes catástrofes 

ambientais, como, por exemplo, em 1984, o próprio caso sucedido em Bhopal, além de 

outros.   

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; os 

Princípios para a Administração Sustentável das Florestas; a Convenção da Biodiversidade; 

e a Convenção sobre Mudança do Clima foram os documentos resultantes da Conferência de 

92. A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável foi outra grande contribuição dessa 

mesma Conferência. 

A Conferência de Johanesburgo, em 2002, não obteve grandes progressos, houve 

apenas uma tentativa de se efetivar o que fora instituído nas Conferências anteriores, porém 

com pouco sucesso. A Declaração de Johanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável; e o 

Plano de Implementação do Fórum Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foram os 

documentos oriundos da Conferência de 2002. 

Assinalam-se essas Conferências como as grandes pioneiras no que tange ao trato com 

o Direito Ambiental Internacional, afinal, a partir dos documentos advindos das mesmas, 

estabeleceram-se medidas menos superficiais e mais ativas para a realização da defesa dos 

bens ambientais.  

 

8. Conclusão 

 

A própria qualidade de vida mundial é dependente da cautela com o meio ambiente, 

ou seja, é imprescindível para humanidade estabelecer uma convivência pacifica e harmônica 

com a natureza, dessa forma, deve-se observar meios que possibilitem uma utilização 

plausível dos bens ambientais, desprendendo-se da já costumeira exploração incessante e 

desmedida dos mesmos, afinal, muitos desses recursos naturais encontram-se em um estado 

precário por serem inesgotáveis, por isso, dá-se ainda mais ênfase na promoção de sua defesa.  

Nesse sentido, não cabe somente aos representantes mundiais do poder que ajam na 

proteção do meio ambiente, na verdade, é de responsabilidade individual a busca pela 

conservação deste, pois as ações de cada indivíduo do globo sobre a natureza pode contribuir 

tanto de forma positiva, quanto negativa, então, se a consciência ecológica global refletir nas 

próprias atitudes desses indivíduos, a jurisdição do meio ambiente terá função meramente 

auxiliar, pois, no momento em que todos resolvem agir na melhoria da situação dos bens 

naturais, o Direito passa a interferir somente para facilitar e organizar essa movimentação. 
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É de fundamental importância que os Estados se unam em proveito do meio ambiente 

e, assim, agenciem essas tão ambicionadas medidas eficazes que possam ser aplicadas para 

evitar e reparar possíveis danos à natureza, não obstante também da essencial colaboração da 

própria população engajada nesse mesmo objetivo. Destarte, a responsabilidade não deve ser 

um conceito instalado em uma conotação de abstração, mas em concretude, no cotidiano de 

todos os indivíduos.  
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