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DIPr_08  – DIREITO INTERNACIONAL AO MEIO AMBIENTE 
 
 
 
1. NOÇÕES GERAIS 
 
A proteção do Meio Ambiente tem sido assunto de fundamental importância e motivo de 

grandes preocupações dentro do ramo do Direito Internacional, fazendo parte de uma grande 

área que é de Direitos Humanos, que está voltado para a paz, segurança e o progresso de 

todos os povos. 
 
Como pode ser notado, as ideologias e os interesses econômicos e estratégicos têm uma barreira 
que não pode ser ultrapassada, considerada sagrada e inviolável, que é dos Direitos 

Humanos e o Meio Ambiente. 
 
Com o grande desenvolvimento populacional e econômico, os países passaram a produzir em 
grandes escalas para poder fazer frente ao consumo desenfreado. Com isto, passaram a produzir 
“a qualquer custo” o que resulta por lançar produtos prejudiciais ao meio ambiente e que por 
sua vez, acabam por prejudicar o ser humano e todos os seres vivos.  
 
Este aumento de produção ultrapassa, hoje em dia, os limites dos Estados, com a tão comentada 
“globalização”, onde as provocações ambientais resultam em interferências em outros Estados, 

que não provocaram essas agressões, mas estão sofrendo as conseqüências de seus 

vizinhos.   
 
A proteção do Meio ambiente com normas jurídicas, seja no ordenamento interno dos Estados, ou 
ainda no ramo do Direito Internacional é fundamental nos dias atuais, para que os povos 
possam viver sem sofrer as grandes ameaças, que tanto estão sendo propaladas. 
 
 
2. DIREITOS ESPECÍFICOS 
 
A proteção ao Meio ambiente deve ser vista, a partir dos direitos básicos como: direito à vida, à 

saúde e de proteção a determinados grupos humanos. 
 
Primeiramente o direito à vida por ser fundamental e o mais importante de todos os direitos, que 
sem ele não é possível desfrutar da existência dos demais direitos. 
 
Em seguida temos o direito à saúde, que impede a prática de ato que possa colocar em risco a 
saúde de qualquer pessoa, com direito a integridade física e mental e ainda providenciar meios 
para preservar a saúde humana, proporcionando um meio ambiente sadio e com qualidade de 
vida. 
 
Com relação à proteção a determinados grupos humanos, considera-se os grupos vulneráveis 

em infortúnio ou adversidade, como: apátridas, prisioneiros de guerra, indígenas, que 

também são protegidos por normas internacionais que visam proteger e proporcionar a 
qualidade de vida, além das leis protetoras da personalidade. 
 
Portanto pode-se afirmar que o Meio ambiente Internacional relaciona-se com: Área de Direitos 
Humanos, Área de Direito Internacional do Desenvolvimento e Política Internacional. 
 
3. POLUIÇÃO DOS ESPAÇOS - FUTURO 
 
A poluição tem sido atacada pelos agentes internacionais, principalmente a poluição do mar, que 
é considerado como fonte de abastecimento para o homem, com relação à sua alimentação. 
 
Poluição ou qualquer mudança prejudicial resultante da conduta humana na composição natural, 

conteúdo ou qualidade das águas de uma bacia de drenagem internacional. 
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Visando esta proteção foram realizadas várias Convenções objetivando a proteção do meio 

marítimo, para prevenir, reduzir e controlar a poluição e outros perigos e os efeitos nocivos de 

atividades humanas, como a perfuração, dragagem, escavações, lançamento de detritos, 
construção e funcionamento ou ainda manutenção de instalações, dutos e outros dispositivos. 
 
O Tratado sobre o Uso dos Espaços Cósmicos, tratou da exploração e uso do espaço cósmico, a 
lua e demais corpos celestes, determinando que essa atividade seja feita, de forma a evitar os 
efeitos prejudiciais de sua contaminação, assim como as eventuais modificações nocivas ao meio 
ambiente da Terra. 
 
Pode ser observado, que os países ricos são os que mais poluem a atmosfera com as 

emissões de dióxido de carbono, gás metano e óxido nítrico. 
 
Não se pretende voltar ao estado de natureza, mas o avanço tecnológico não pode vir de 
encontro ao próprio meio em que vive o homem, como: a terra, rios, lagos, mares e o próprio céu. 
 
Acredita-se que a política ambiental não dependa da soberana decisão de cada país, em seu 
próprio território, pois nesse caso a cooperação internacional é necessária e a divisão geográfica 
e política não divide a natureza que na verdade é uma só.  
 
 
4. POLUIÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS 
 
A poluição transfronteiriça pode ser entendida como o resultado das poluições que atravessam 

as fronteiras de dois ou vários Estados, causando prejuízos no território de pelo menos um 
Estado estrangeiro. 
 
A Declaração de Estocolmo de 1972, no seu princípio 21, ao analisar esta questão, refere que 
nenhum Estado deve desenvolver qualquer atividade que provoque danos ao ambiente de outros 
Estados. Daqui se infere que a poluição transfronteiriça engloba todo o dano causado por 
atividades que tenham lugar no território ou sob o controle de um Estado. 
 
Este princípio estabelece que os Estados, para além de terem o “direito soberano de explorar 

os seus próprios recursos” têm a responsabilidade de assegurar que, as atividades exercidas 
nos limites da sua jurisdição, ou sob o seu controle, sejam elas públicas ou privadas, não 
prejudicam o ambiente de outros Estados ou as regiões situadas fora dos limites de qualquer 
jurisdição nacional.  
 
Este princípio tem sido reafirmado em várias ocasiões, destacando-se as Resoluções da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 12 de Dezembro de 1974 e de 28 de Outubro de 1982. 
 
Mais recentemente, na Conferência do Rio de Janeiro de 1992, este princípio passou a figurar, 
pela sua importância, como o segundo princípio da Declaração de Princípios. 
 
 
5. A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
A proteção do ambiente não é uma tarefa isolada dos diversos Estados. Estes adotam, cada 
vez mais, medidas conjuntas que visam defender interesses comuns, razão pela qual se verifica 
uma certa globalização do Direito do Ambiente. 
 
O princípio 24 da Declaração de Estocolmo refere a necessidade dessa cooperação para se 
“limitar, evitar, reduzir e eliminar os efeitos prejudiciais ao ambiente resultantes de atividades 
exercidas em todos os domínios, tomando-se todavia na devida consideração a soberania e os 
interesses de todos os Estados”. 
 
A Carta da Natureza reafirma este princípio, da mesma forma que a Convenção sobre o Direito 
do Mar, a Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e 
alguns acordos bilaterais firmados entre vários Estados, ou ainda o acordo firmado entre a 
Comunidade Européia e os EUA, em 1 de Julho de 1974. 
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Em relação aos países da União Européia, o regime de cooperação internacional em matéria 
ambiental está expresso no Art. 130 R n° 4 do Tratado de Maastricht de 1992, que estabelece que 
a Comunidade e os Estados-membros cooperarão, no âmbito das respectivas atribuições, com os 
países terceiros e as organizações internacionais competentes, podendo essas formas de 
cooperação ser objeto de acordo entre a Comunidade e os países terceiros. Não se exclui, no 
entanto, a capacidade desses Estados-membros negociarem nas instâncias internacionais e 
celebrarem acordos internacionais. 
 
A cooperação internacional da União Européia em matéria de ambiente realiza-se, em primeiro 
lugar, pelo estabelecimento da obrigação de intercâmbio de informação e de consultas entre a 
Comunidade e os países terceiros e, também, através da cooperação com as diversas instituições 
internacionais especializadas nesta matéria. 
 
Para além da cooperação internacional institucional, que deve existir entre os diversos 
organismos das Nações Unidas e os organismos de âmbito regional, a cooperação internacional 
deve igualmente verificar-se na harmonização das regras de direito em matéria de ambiente para 
que se possam alcançar os seguintes objetivos: unificação das regras no domínio da 
indenização das vítimas das poluições transfronteiriça; determinação da lei aplicável para a 
obtenção de uma indenização por dano ecológico resultante de poluição transfronteiriça; 
estabelecimento de regras que permitam uma concorrência internacional justa, a fim de se 
evitarem grandes distorções nos custos de produção que penalizariam os produtos dos países 
preocupados com a proteção da natureza e, finalmente, a necessidade de cooperação com o 
objetivo de evitar a “exportação da poluição”, ou seja, a transferência de atividades ou de 
instalações poluentes para outros países onde a legislação é, neste aspecto, menos segura. 
 
A Declaração do Rio não só reafirma este princípio de cooperação internacional como o 

identifica como um dos mais importantes do Direito do Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
TRATADOS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE, RATIFICADOS PELO BRASIL 
 
 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos (1948) 

Tratado sobre a Exploração e Uso do Espaço Cósmico (1967) aprovado pelo Decreto Legislativo 

n° 41 e pelo Decreto do Executivo n° 64.362 de 17/04/1969. 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) 

Tratado da Bacia do Prata (1969) 

 

Tratado sobre a Proibição de Colocar Armas Nucleares e outras armas de destruição em massa 

nos fundos marinhos e oceânicos e em seu subsolo (1971) 

Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972) 

 

Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados das Nações Unidas (1974) 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo 

de Extinção – CITES. (1973). Decreto do Executivo n° 76.623 de 17/11/1975 

 

Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional (1975) Decreto Legislativo 33 de 

16/06/1992 e promulgação pelo Executivo em 16/05/1996, pelo Decreto 1905 

Tratado de Cooperação da Amazônia (1978) 
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Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar – UNCLOS. Assinada em 1982, 

ratificação pelo Decreto Legislativo 05 de 09/11/1987 e promulgada pelo Decreto do 

Executivo n° 1530 de 22/06/1995 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Perigosos. Entrou em vigor em 1995, por intermédio da 

Portaria Normativa n° 045 do IBAMA 

 

Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio (1985) promulgada pelo Decreto do 

Executivo n° 99.280 de 06/06/1990. 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, entrou em vigor 

em 1989 pelo Decreto Legislativo 091 e promulgado pelo Decreto do Executivo n° 99280 

de 1990. 

 

Convenção sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos (Convenção 

de Basiléia) (1989) entrou em vigor em 1992. Aprovada pelo Decreto Legislativo 34 de 

16/06/1992 e promulgada pelo Decreto do Executivo n° 875 de 19/07/1993. 

Grupo de Consultores Jurídicos do Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente – 

PNUMA, Malta 1990, Genebra e Pequim 1991 

 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD (1989) 

Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) – Agenda 21 

 

Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas (1992) 

Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (1992) ratificada pelo Decreto Legislativo n° 002 

de 03/02/1994 e promulgada pelo Decreto 2.519 de 16/03/1998 

 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Viena (1993) 

 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992)  aprovada pelo 

Congresso Nacional pelo decreto Legislativo 01 de 03/02/1994, entrou em vigor em 

29/05/1994 e promulgada pelo Decreto do Executivo n° 2.652 de 01/07/1998. 

 

Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1997) 

aberto para assinaturas em 16/03/1998, entrou em vigor depois de ratificado por 124 

países, representando mais de 55% das emissões totais em 16/02/2005, onde foi proposto 

um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e tivemos os primeiros relatórios de impacto 

em 2007, do IPCC. 

 

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica (2000) 

Acordo Quadro sobre o Meio Ambiente do MERCOSUL (2001) 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (2002) Joanesburgo/África. Conhecida como  

Rio + 10. 
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TERMINOLOGIA DOS ATOS INTERNACIONAIS 
 
O Ministério das Relações Exteriores apresenta uma conceituação de fácil compreensão sobre os 
chamados atos internacionais, cuja denominação é variada. 
As mais comuns são: tratado, convenção, acordo, protocolo, memorando de entendimento, 
convênio e acordo por troca de notas.  Assim: 
 
(I) Tratado: expressão eleita para "designar, genericamente, um acordo internacional. Denomina-
se tratado o ato bilateral ou multilateral ao qual se deseja atribuir especial relevância política". 
 
(II)Convenção: termo que costuma ser empregado "para designar atos multilaterais, oriundos de 
conferências internacionais, que versem assunto de interesse geral, como, por exemplo, as 
convenções de Viena sobre relações diplomáticas, relações consulares e direito dos tratados (...). 
É um tipo de instrumento internacional destinado em geral a estabelecer normas para o 
comportamento dos Estados em uma gama cada vez mais ampla de setores". 
 
 
(lII) Acordo: "é expressão de uso livre e de alta incidência na prática internacional,(...) toma o 
nome de Ajuste ou Acordo Complementar quando o ato dá execução a outro, anterior, 
devidamente concluído. Em geral, são colocados ao abrigo de um acordo-quadro ou acordo-
básico, dedicados a grandes áreas de cooperação (comércio e finanças; cooperação técnica, 
científica e tecnológica; cooperação cultural e educacional). Esses acordos criam o arcabouço 
institucional que orientará a execução da cooperação. Acordos podem ser firmados, ainda, entre 
um país e uma organização internacional, a exemplo dos acordos operacionais para a execução 
de programas de cooperação e os acordos de sede". 
 
 
(IV) Protocolo: "é um termo que tem sido usado nas mais diversas acepções, tanto para acordos 
bilaterais quanto para multilaterais. Aparece designando acordos menos formais que os tratados, 
ou acordos complementares ou interpretativos de tratados ou convenções anteriores. É utilizado, 
ainda, para designar a ata final de uma conferência internacional. Tem sido usado, na prática 
diplomática brasileira, muitas vezes sob a forma de 'protocolo de intenções', para sinalizar um 
início de compromisso". 
 
 
(V) Memorando de entendimento: tem sido utilizado "para atos de forma simplificada, 
destinados a registrar princípios gerais que orientarão as relações entre as Partes (...). O 
memorando de entendimento é semelhante ao acordo, com exceção do articulado, que deve ser 
substituído por parágrafos numerados com algarismos arábicos. Seu fecho é simplificado. Na 
medida em que não crie compromissos gravosos para a União, pode normalmente entrar em 
vigor na data da assinatura". 
 
 
(VI) Convênio: o termo convênio, "embora de uso freqüente e tradicional, padece do 
inconveniente do uso que dele faz o direito interno. Seu uso está relacionado a matérias sobre 
cooperação multilateral de natureza econômica, comercial, cultural, jurídica, científica e técnica 
(...). Também se denominam convênios acertos bilaterais", merecendo destaque, entre os 
assumidos pelo Brasil, o Convênio para a Preservação, Conservação e Fiscalização de Recursos 
Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado com a Bolívia (1980). 
 
 
(VII) Acordo por troca de notas: "emprega-se a troca de notas diplomáticas, em princípio, para 
assuntos de natureza administrativa, bem como para alterar ou interpretar cláusulas de atos já 
concluídos. Não obstante, o escopo desses acordos vem sendo ampliado. Seu conteúdo estará 
sujeito à aprovação do Congresso Nacional sempre que incorrer nos casos previstos pelo art. 49, 
inciso I, da Constituição. 
Quanto à forma, as notas podem ser: a) idênticas (com pequenos ajustes de redação), com o 
mesmo teor e data; b) uma primeira nota, de proposta, e outra, de resposta e aceitação, que pode 
ter a mesma data ou data posterior. 
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