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RESUMO 

 

O sistema de proteção internacional do meio ambiente através de tratados 

internacionais integra um conjunto de princípios e regras que lenta e gradativamente 

são implementados pelos sujeitos de direito internacional, principalmente por 

veicular obrigações que dependem de complexos mecanismos de efetivação. A 

expansividade ecológica e o Estado Ambiental que caracterizam a Constituição 

brasileira de 1988 exigem a incorporação formal e material desse arcabouço em 

nosso ordenamento jurídico. A escolha do recorte temático e a relevância da 

pesquisa decorrem da essencialidade do meio ambiente em todas as escalas, local 

e global, dada sua natureza de direito humano fundamental essencial à sadia 

qualidade de vida. Objetiva, pelo prisma do novo paradigma de Estado Ambiental 

Global, avaliar a performance dos mecanismos e dispositivos ambientais e seu 

diálogo com a legislação doméstica, e propor soluções sustentáveis para a pauta 

dos principais eventos e agendas.  

 

INTRODUÇÃO 

Os tratados internacionais de proteção ao meio ambiente, sistema ao qual 

nossa Constituição se abre, exigem sua incorporação em nosso ordenamento 

jurídico, otimizando a legislação doméstica.  

O desenvolvimento do Direito Internacional do Meio Ambiente atrai o valor da 

solidariedade na formulação de políticas públicas ambientais comuns e 

compartilhadas, o que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4º, inciso IX, 

reconhece como princípio da cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade.  

Os Tratados Internacionais Ambientais desfrutam da natureza de normas de 

direitos humanos, ou seja, no mínimo apresentam estatura supralegal, sobretudo 

ante o advento dos novos institutos incrementados em nossa Constituição via 

Emenda Constitucional 45/2004. 

Aliás, bem antes da Constituição Federal de 1988 ser promulgada, o Brasil já 

havia ratificado os mais importantes tratados internacionais relacionados ao Direito 

Internacional do Meio Ambiente. Após a entrada em vigor do atual texto 

constitucional o tema passou a crescer ainda mais em nosso ordenamento jurídico. 

 



 

OBJETIVOS 

Os objetivos em síntese são inventariar a experiência histórica das 

reivindicações ecológicas antrópicas, revisar a pluralidade de normas ambientais 

emergentes do novo paradigma de Estado Ambiental, sistematizar os princípios 

internacionais do meio ambiente e suas interfaces domésticas, compreender a 

estrutura lógica e sancionatória dos Tratados Ambientais, avaliar a performance dos 

mecanismos e dispositivos premiais e propor soluções locais e globais para a pauta 

dos principais eventos e agendas.   

 

METODOLOGIA 

A metodologia adota a via crítico-dialética, a partir dos pressupostos do 

Direito Internacional Ambiental, à luz da teoria da fertilização cruzada e do diálogo 

das fontes. São tabuladas as informações e interpretadas sob o viés dos conceitos 

pertinentes ao Estado de Direito Ambiental, baseado nas projeções existenciais 

ecológicas do primado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição 

Federal de 1988), e no dever geral de solidariedade para com a humanidade (art. 3º, 

I, e 225, caput, da Constituição Federal de 1988).  

 

DESENVOLVIMENTO 

A evolução histórica da proteção ao meio ambiente nas últimas décadas 

possui como marcos referenciais as Conferências Internacionais do meio ambiente, 

três delas consideradas as principais, as Conferências de Estocolmo (1972), do Rio 

de Janeiro (1992) e de Joanesburgo (2012), juntamente com os seus documentos 

produzidos, Convenções-Quadro, Protocolos, Agendas, entre outros. 

A difusão da preocupação com a proteção ambiental em todo o mundo 

ganhou energia extra em 1987, quando a recém criada Comissão Mundial sobre 

Ambiente e Desenvolvimento (WCED), publicou um relatório com o título “Nosso 

Futuro Comum”, conhecido como “ Relatório Brundtland”, que indicou a pobreza nos 

países do sul e o consumismo exagerado dos países do norte como uma das 

causas fundamentais da insustentabilidade do desenvolvimento e das crises sofridas 

pelo meio ambiente.  

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

O direito ao meio ambiente, já há algumas décadas, vem sendo considerado 

um direito humano, na medida em que é condição mínima a ser assegurada a todos 

os seres humanos, de forma universal, pela simples condição existencial. 

 A cidadania ambiental e a dignidade da pessoa humana, cujo piso mínimo 

ambiental estrutura-se em qualidade de vida e meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado, reforçam ainda mais a tese de que enquanto houver 

degradação do meio ambiente, maior os impactos ambientais tanto nas políticas e 

economias como em todas as dimensões.   
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