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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the diverse aspects of the formation of 
lntemational Environmental Law. Thus, this work focused on the insertion of 
global environmental protection, in the intemational juridical system, to benefit 
present and future generations. lt was observed that the first intemational norms 
concerning environmental protection only considered determined environmental 
aspects. Then, following the Stockholm Conference on Human Environment in 
1972, a new focus for environmental issues, emphasizing the interdependence of 
the ecosystems was initiated. This Conference also defined the birth of 
lntemational Environmental Law, a new branch of lntemational Law. 

ln this sense, the sources and the principies of this area of lntemational Law were 
developed, like those inserted in the Declaration of Stockholm as in the 
Declaration of Rio de Janeiro in 1992. At the sarne time, the perspectives related 
to the future development of the lntemational Environmental Law norms were 
studied, verifying that there exists a problem in the application of these norms 
due to a lack of effective mechanisms of implementation as diverse authors have 
noted. This work also analyzed in a general fonn, the intemational structure for 
environmental protection, presenting suggestions in order to strengthen this 
structure, considering the possibility of establishing an lntemational Court for the 
Environment which would permit access to all the beneficiaries of the Right to a 
Healthful Environment, contrary to the traditional system maintained by the 
lntemational Court of Justice, which permits access only to States. 

Afterwards, taking into consideration that States are no longer the principal actors 
in the intemational scene today, a study of the insertion of environmental 
protection in the economical integration process was presented. The 
representative model utilized was the experience of the European Union, which 
considers ecological matters an integral part of the economical development 
process. The tendency to consider environmental protection and economic 
development as compatible matters was emphasized in the environmental norms 
established by NAFTA, as well as in efforts by MERCOSUL and the Cartagena 
Agreement, for incorporating environmental considerations into their basic 
norms. 

ln the last part of this research, the study of three systems of National 
Environmental Policy were presented: the legislation of the United States, whose 
system served as a support to establish the great postulates of lntemational 
Environmental Law; and the legislation of Brazil and Peru within the Latin 
American context, which progressively incorporated fundamental principies for 
environmental protection. The methodology utilized in this study was of a mixed 
nature: historical and descriptive. The principie sources of the research were the 
doctrine, legislation and jurisprudence. 
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RESUMO 

A pesquisa teve por objetivo o estudo da formação do Direito Ambiental 
Internacional em suas diversas fases, focalizando a inserção da proteção do 
meio ambiente mundial, em beneficio das gerações presentes e futuras no 
sistema jurídico internacional. Viu-se que as primeiras normas 
internacionais destinadas à proteção ambiental consideraram determinados 
bens ambientais, posteriormente já após a Conferência de Estocolmo sobre 
o Meio Ambiente Humano, de 1972, deu início a um novo enfoque da 
questão ambiental, enfatizando-se na interdependência dos ecossistemas. 
Esta Conferência também definiu o nascimento do Direito Ambiental 
Internacional, uma nova área do Direito Internacional. 

Neste sentido, desenvolveram-se as fontes e os princípios, deste Direito, 
tanto os inseridos na Declaração de Estocolmo, quanto na Declaração do 
Rio de Janeiro de 1992. Ao mesmo tempo, estudou-se as perspectivas do 
desenvolvimento futuro das normas do Direito Ambiental Internacional, 
verificando-se que os diversos autores assinalam que existe o problema da 
aplicação destas, devido a carência de mecanismos efetivos. Analisou-se, de 
forma geral, a estrutura internacional para a proteção ambiental, 
apresentando as sugestões para o fortalecimento daquela, considerando-se a 
possibilidade de se estabelecer uma Corte Internacional para o Meio 
Ambiente, a qual permita o acesso a todos os beneficiários do Direito ao 
Meio Ambiente Sadio, contrariamente ao sistema tradicional mantido pela 
Corte Internacional de Justiça, a onde só os Estados têm acesso. 

Em seguida, levando em consideração que os Estados não são mais os 
principais atores no cenário internacional, apresentou-se o estudo da 
inserção da proteção ambiental no processo de integração econômica, tendo 
como modelo representativo a experiência da União Européia, cujo 
processo de desenvolvimento econômico considera os assuntos ecológicos 
como integrantes deste. A tendência a considerar a proteção ambiental e o 
desenvolvimento econômico como questões compatíveis ficou enfatizada 
nas normas ambientais estabelecidas pelo NAFTA, assrm como nos 
esforços do MERCOSUL e do Acordo de Cartagena, por mcorporar as 
considerações ambientais nas suas normas básicas. 

Na última parte, apresenta-se o estudo de três sistemas de Política 
. Ambiental Nacional, dos EUA, cujo sistema serviu de suporte para 
estabelecer os grandes postulados do Direito Ambiental Internacional; assim 
como do Brasil e do Peru, a nível da América Latina, que incorporaram 
progressivamente os princípios fundamentais para a proteção ambiental. A 
metodologia utilizada foi a de natureza mista: histórica e descritiva e 
tivemos como principais fontes a doutrina, a legislação e a jurisprudência. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução científica e tecnológica experimentada nos últimos decênios 
permitiu ao homem e aos Estados avançar no desenvolvimento econômico, 
social, e cultural em diversos níveis, facilitando, também, o aproveitamento dos 
recursos naturais da terra e abrindo as portas para a conquista do espaço 
ultraterrestre. 

Por outro lado, os grandes avanços científicos e tecnológicos 
transformaram-se, muitas vezes, em fatores negativos, quando aplicados 
indiscriminadamente, vem a contribuir para uma maior degradação dos elementos 
naturais componentes do meio ambiente, cujo nível de degradação pode, 
inclusive, ameaçar a própria manutenção das condições necessárias para o 
sustento da vida no planeta. 

Hoje, no tipo de sociedade industrial em que vivemos, a degradação 
ambiental apresenta aspectos, tanto qualitativos como quantitativos, radicalmente 
diferentes aos que apresentava antes da Segunda Guerra Mundial. Isto pode ser 
observado, quando se verifica que os mecanismos autodepuradores da natureza, 
para sua própria defesa, já não são suficientes. Porém, o contínuo aumento ~!P 
dano ambiental, produto das grandes concentrações urbanas e industriais, requer 
a tomada de medidas efetivas para proteger o meio ambiente frente à própria ação 
humana. 

O Direito, que desde suas origens, visa essencialmente à preservação da 
vida, a integridade fisica e psíquica em todos os seus aspectos, ou seja, ao 
completo bem-estar do ser humano, individual, social ou coletivamente 
considerado, não poderia ficar alheio, face às contínuas transformações sócio
econômicas, das constantes deteriorações dos principais ecossistemas, que são 
suportes da vida no planeta, como também não poderia deixar de reconhecer que 
os prejuízos ambientais já efetivamente causados são irreversíveis, pois não há 
medida capaz de fazer retomar à qualidade original do ambiente degradado. 

Embora o problema da deterioração ambiental esteja estritamente ligado aos 
aspectos econômicos, as questões ecológicas que antes eram alheias ou 
indiretamente contempladas pelo conhecimento jurídico, hoje estão sendo 
gradualmente incorporadas pelas diversas áreas do Direito, como menciona 
Cicala; 1 "los juristas han manifestado un interés cresci ente em la posible 
utilización de todas aquellas normas que puedam en qualquier medida constituir 
una tutela dei Ambiente donde el hombre desarrolla su vida". 

1 .- Citado por E. Moreno T. La Protección Jurídico-privada dei Medio Ambiente y la 
Responsabilidad por su Deterioro. Ed. J.M. Bosch Editor, S.A. 1991 Barcelona. p.24. 
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Desta forma, foi se criando um conjunto de normas destinadas a proteger o 
meio ambiente, podendo-se dizer que hoje as considerações ecológicas fazem 
parte de qualquer área jurídica, além de se estar delimitando um conjunto de leis 
e normas específicas enquadradas num novo ramo de Direito, denominado 
Ambiental, que incorpora uma série de técnicas originadas em outros ramos do 
conhecimento jurídico, adaptando-as a seus próprios objetivos e finalidades. 2 

O Direito Internacional, por si só já compreende regras fundamentais e 
princípios aplicáveis ao ambiente; os quais podem ser encontrados no direito 
consuetudinário relativo a utiliz.ação do território dos Estados. Pode-se, como 
exemplo, citar o princípio da soberania territorial limitada, cujo fundamento 
remonta a regra expressa na máxima do Direito Romano "maxim sic utere tuo ut 
alienum non laedas", que originou uma restrição à utiliz.ação do território dos 
Estados, com a finalidade de não afetar os direitos e interesses legítimos de 
outros Estados, o qual é aplicável nas relações entre os Estados sobre questões 
ambientais. 3 

O Direito das Gentes tinha estabelecido normas ambientais, principalmente, 
no contexto da poluição transfronteiriça, especificamente focalizadas com o 
objetivo de conciliar interesses divergentes entre Estados vizinhos, que por sua 
vez partiam da presunção clássica, de que os aludidos Estados são identificáveis a 
partir da condição de adjacência geográfica e que os efeitos da poluição se 
limitam a um espaço determinado; assim sendo, tomava-se fácil identificar tanto 
o Estado poluidor quanto o Estado afetado. 

Entretanto, os Tratados internacionais que inseriram aspectos ambientais, 
enfocaram a problemática ecológica de forma setorial, estabelecendo regras, 
principalmente, para a proteção de espécies de valor comercial e para a poluição 
das àguas, já que a proteção ambiental era vista apenas como um problema de 
controle da poluição. 4 

E, apesar de um dos primeiros Tratados internacionais ter inserido aspectos 
ambientais na data de 1856, ao fixar um regime aplicável às águas do Rio 
Danúbio, antes de 1970, a abordagem internacional, em termos gerais, da questão 
ambiental, não contemplava normas referentes a degradação ambiental ou a 

2 .- R. Mateo. Derecho Ambienta/. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid 1977. 
Ed. I.E.A.T., Madrid. 1977. p. 88-89. 

3 .- T . Iwama Emerging Principies and Rules for the Prevention and Mitigation of 
Environmental Harm. in Environmenta/ Change and lnternationa/ Law: New Cha//enges and 
Dimensions. Edited by E. Brown W. United Nations University Press. 1992. p.108. 

4 .- Pode-se observar que os Tratados Internacionais destinados a controlar a poluição foram 
predominantes em número antes da Conferência de 1972. 
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interligação do meio ambiente com o processo econômico e nem sequer 
visualiz.ava o problema de forma global. 5 

A mudança para uma abordagem integral das questões ambientais 
respondeu aos sinais da crise, a nível mundial, que foi divulgado pioneiramente 
nas declarações do Clube de Roma. 6 Nestas declarações a primeira medida 
destinou-se a restituir a visão total dos diversos problemas ambientais, bem como 
a sua interligação com o desenvolvimento econômico além de incluir a 
necessidade do equih'brio entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. O 
Clube de Roma difundiu uma concepção nova dos valores, uma visão diferente 
do uso dos recursos naturais no sentido de se levar em consideração a utilização 
racional destes recursos ao invés de considerá-los "bens superabundantes". 

Neste sentido, do ponto de vista ecológico, reconheceu-se que o homem tem 
um papel essencial na preservação dos ecossistemas, não um domínio exclusivo 
nem uma exploração indefinida dos seus componentes; devendo, porém, rever os 
valores do uso dos recursos naturais de modo racional e, também, o dever de 
advertir os riscos do crescimento irracional, sem ter por isso que renunciar ao 
mesmo. 7 

Estas considerações tiveram um forte impacto no forum da comunidade 
internacional, levando à convocação da primeira Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972. Resultando 
num maior conhecimento e conscientização da Comunidade Internacional de que 
seu futuro é inseparável das condições naturais em que vive, embora esta 
conscientização e as ações empreendidas não tenham sido suficientes para deter o 
crescimento da crise ambiental. 

A consciência ecológica internacional que emergiu fundamentalmente 
depois da Primeira Conferência, como entende Mateoª , promoveu grandes 

5 .- R. Hahn. & Ricbards, K. R. The Intemationalization of Environmental Regulation. ln 
Harvard Jntemational Law Joumal. Vol.30. N'2. 1989. p.423 e ss. 

6 .- L. Muller. Aspectos Jurídicos dei Nuevo Orden Internacional. in XIV Curso De Derecho 
Internacional. Organizado Bajo el Auspicio dei Cfl. Secretaria general. Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos. Washington, D.C. 1988. p.94-95. Refere que "EI Club de Roma es una 
organirnción informal. Constituído como asociación privada por hombres de empresas, 
científicos de diversas regiones y participantes en la vida pública nacional e internacional . ... EI 
proyecto fundamental dei Club en sus inicios, se denominó "Predicamento de la Humanidad". Sin 
embargo nos interesa presentar el informe dei Club denominado: Los Limites dei Crecimiento". 

7 .- K. Lippold. Importância, Ética, Política e Económica da Proteção do Meio Ambiente. in 
Ecologia e Economia. 1992. Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung. Centro de Estudos. São 
Paulo. p.82. 

8 .- R. Mat.eo. Op, cit. p.15. 
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reformas institucionais, embora longe de alcançar as grandes mudanças 
organizacionais que a Humanidade necessita. 

Estes fatos também tiveram influência na área jurídica, resultando no 
surgimento de um novo ramo de Direito Internacional denominado Direito 
Ambiental Internacional, propriamente dito, a partir dos anos 70, quando 
delimitaram-se normas específicas, princípios e regras diretamente aplicáveis ao 
meio ambiente; e cuja evolução como ramo do Direito das Gentes é refletida na 
quantidade dos Tratados internacionais de cunho ecológico elaborados a partir 
destes anos. 

A partir de então as normas internacionais ambientais começaram a 
estabelecer sistemas de pesquisa, intercâmbio de informação, estruturação de 
formas mais eficientes de monitoramento e controle dos compromissos assumidos 
convencionalmente e enfatizou-se, principalmente, o fato de que o dano e o risco 
ambiental deve ser reduzido na própria fonte, além da necessidade de se integrar 
as normas ambientais ao processo de desenvolvimento econômico. 

Começou-se, também, no contexto da legislação internacional a impulsionar 
o desenvolvimento de um regime normativo referente à responsabilidade dos 
Estados pelo dano ambiental, proveniente de atividades licitas; assunto este que 
ainda não foi concluído no forum da Comissão de Direito Internacional. 9 

O novíssimo Direito Ambiental Internacional incorporou a visão de 
conjunto dos problemas ambientais mundiais, impulsionado uma nova abordagem 
da soberania dos Estados, princípio clássico do Direito Internacional, que não é 
rejeitado, mas sim evidencia a necessidade de adaptá-lo às novas situações e 
circunstâncias requeridas para a proteção ambiental, considerando que o dano 
ecológico é um problema diferente, em essência, daqueles que podem ser 
resolvidos na esfera das fronteiras definidas dos Estados. 

Já os estudos concernentes às consequências que a atividade do homem 
pode causar sobre os ecossistemas, dos quais ele mesmo faz parte, enfatizaram a 
necessidade de uma abordagem geral da questão ambiental, tanto pela 
complexidade dos assuntos quanto pela singular característica dos danos 
ecológicos. 

Os problemas, como o esgotamento da camada de ozônio, as mudanças 
climáticas, os resíduos tóxicos, a destruição dos recursos naturais, a pobreza dos 
países subdesenvolvidos, que representa um dos maiores problemas ambientais, 

9 .- Segundo as considerações preliminares da Comissão de Direito Internacional, a 
responsabilidade internacional pelos danos conseqüentes de atividades não proibidas pelo Direito 
Internacional está sujeito a que tais atividades tragam "physical consequences"; premissa que 
excluiria os efeitos económicos e sociais de tais atividades. Ver V.Nanda. Global Warming and 
Intemational Environmental Law-A Preliminary lnquiry. in Harvard lnternational Law Journal. 
Vol.30, N°2, 1989. p.383. 
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são assuntos inter-relacionados, cuja solução clama a urgente necessidade da 
cooperação internacional. Neste sentido, em 1989, os 24 maiores Estados 
ratificaram esta posição e assinaram a Declaração de Haia, aceitando e 
concordando que "Because the problem is planet-wide in scope, solutions can 
only be devised on a global, levei. "10 

Recentemente, esta abordagem foi definida pela Resolução nº44/228, de 
22.12. 1989, da Assembléia Geral da ONU, que convocou a segunda 
Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro em 1992, EC0-92, cujo objetivo principal foi a da elaboração de 
estratégias e medidas para deter e reverter os efeitos da degradação do ambiente, 
através de maiores esforços nacionais e internacionais e, de modo a promover um 
desenvolvimento sustentável e ambientalmente sólido para todos os países. 

Cabe mencionar, também, que no contexto da Comunidade Internacional foi 
reconhecido que "o homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente, cuja qualidade 
lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação 
de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras" 11 , o que 
evidencia um direito geral, sem distinção alguma. O homem é o único 
beneficiário deste direito, não os Estados, e este direito deve ser garantido além 
das fronteiras nacionais dos mesmos. 

Paralelamente, reconheceu-se que o direito elementar do homem, a viver 
num meio ambiente sadio, inclui a obrigação de conservá-lo, protegê-lo e 
melhorá-lo, fazendo uso racional dos recursos naturais e os outros elementos 
ambientais, para o beneficio das gerações presentes e futuras. 

A pesquisa desenvolvida teve por objetivo conhecer e estudar a formação do 
Direito Ambiental Internacional em suas diversas fases. Desta forma, estuda-se o 
sistema do Direito Internacional Ambiental sob uma perspectiva geral e, também, 
aprofunda-se no estudo da estrutura institucional para a proteção ambiental a 
nível internacional, principalmente o sistema da ONU. Apresenta-se, também, os 
diferentes enfoques para reforçar e melhorar a estrutura do sistema internacional 
de proteção ambiental, fazendo-o mais adequado às suas necessidades e 
contribuindo para garantir o direito ao meio ambiente sadio para as gerações 
presentes como para as futuras. 

O estudo abrange, também, as principais características da questão 
ambiental no processo de integração da União Européia, onde se pode perceber a 
gradual integração da variável ambiental no processo de formação do Mercado 
Comum e como subsídio para os processos de integração a nível regional; dentro 

10 .- P. Saneis. The Environment, Community and International Law. in Harvard lntemational 
Law Joumal. Vol.30 N° 2, 1989. p.393. 

11 .- Principio 1° da Declaração de Estocolmo de 1972. 
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deste mesmo enfoque estudamos as normas ambientais inseridas na Área de Livre 
Comércio da América do Norte, NAFTA, e apresenta-se informação sobre a 
forma como se está inserindo as considerações ambientais no MERCOSUL e no 
Pacto Andino. 

Complementando o estudo, incluímos um capítulo específico sobre as 
legislações da Política Ambiental interna de três países: Estados Unidos da 
América, cuja norma diretriz da Política Ambiental foi elaborada antes da 
Conferência de Estocolmo, de 1972, do Brasil e Peru, elaboradas após a 
Conferência de Estocolmo. 

O estudo respondeu a questão de investigar a necessidade de se estabelecer 
um convênio internacional global, no qual se possa fixar normas ambientais 
eficazes e meios de implementação efetivos da política ambiental internacional 
que sejam respeitadas por todos os países, o que necessariamente está ligado à 
questão institucional, assim como o de criar uma instituição para a solução de 
controvérsias ambientais que permita uma ampla participação dos beneficiários 
do direito a um meio ambiente sadio. 

Metodologicamente, a pesquisa é de natureza mista: histórica e descritiva, 
tendo em vista o tema ambiental como parte das relações jurídicas internacionais, 
expondo teorias defendidas pelos autores especialistas na matéria. Nossas 
principais fontes de informação foram a doutrina, a legislação e a jurisprudência 
que constituem a mais importante fonte de pesquisa na área jurídica e 
conseqüentemente do Direito Ambiental Internacional. 

Cabe mencionar que a carência de informação, tanto no Brasil quanto no 
Peru, dificultou bastante a pesquisa, principalmente por ser uma área de 
formação recente como é o Direito Ambiental Internacional. Na parte final do 
trabalho conclui-se com as considerações finais, que não representam 
propriamente as conclusões finais, já que a complexidade e dinâmica do tema não 
permitem chegar a uma conclusão final determinante. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

CONCEITOS E DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO 
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1.- Conceitos 

1.- Nocão Jurídica do Ambiente. 

Os autores entendem ser dificil dar uma definição ao termo ambiente. A 
própria conceituação do ambiente é problemática, por duas razões fundamentais: 
a primeira, pela abrangência da palavra ambiente e a segunda, pela grande 
diversidade de elementos que o formam. Neste sentido, os estudos dirigidos a 
estabelecer a noção jurídica do meio ambiente foram divididos por nós em quatro 
grupos conceituais elaborados por autores renomados em função da 
nacionalidade de cada um, o que não quer de forma alguma discriminar outros 
estudos feitos em outros países. 

A.- Na escola italiana. 

Patti12 , conceitua o ambiente como: 

"Il concetto di ambiente, in definitiva, deve essere individuato con 
referimento alio spazio che ci circonda, ai luoghi nei quali l'uomo vive 
e svolge la sua attività. Sotto questo aspetto la salubrità dell'ambiente 
constituisce condizione per l'esplicazione della personalità." 

A conceituação do autor, como grande parte da escola italiana, está 
influenciada pelo enfoque civilista da noção do ambiente, relacionando-o com o 
direito da personalidade. 

Franco13 , enfatiza a necessidade de dar um conteúdo jurídico ao termo 
ambiente como objeto de tutela da norma legal e assinala que, 

"Si tratta, infatti, di un concetto composito che raggrupa beni materiali 
e immateriali caratterizzati tutti dall'unico comune denominatore dei 
loro concorrere ad assicurare quel complesso di condizioni ritenute 
fondamentali per l'ordinato assetto, l'armonico sviluppo e la migliore 
qualità di vita di una determinata società e degli individui che in essa 
operano." 

12 .- S. Patti. La Tutela Civile Dell'Ambiente. PADOVA - CEDAM 1979. Italia. p. 12, 2 e 14. 

13 .- M. Franco. li Diritto Dell'ambiente. Lineamenti e Materiali. Biblioteca Giuridica Raccolta 
da Guido Alpa e Paolo Zati. Attualità 1 Padova Cedam Casa Editrice Dott. Antonio Milani. 
1990. p. 7. 
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Esta definição é resultado de uma síntese de estudos de toda a 
complexidade normativa que surgiu progressivamente para a tutela de 
determinado valor, de interesse para a coletividade e, portanto, suscetível de 
proteção jurídica. 

Entre os especialistas italianos não se pode deixar de mencionar a Giannini, 
M. S.14 que , em 1973, foi um dos primeiros autores a elaborar um conceito 
jurídico do ambiente, definindo três conceituações para o termo ambiente sob a 
perspectiva jurídica : 

" - Cultural: o ambiente enquanto conservação da paisagem incluindo 
tanto as belezas naturais quanto os centros históricos, 

- Sanitária: o ambiente enquanto normativa relacionada com a defesa 
do solo, do ar e da água, 

- Urbanística: o ambiente enquanto objeto da disciplina urbanística", 

Estas definições dadas por Giannini foram apoiadas por muitos estudiosos e 
também criticadas por outros, já que sugerem uma visão não global do termo 
ambiente.15 

Mateo16 , concorda com Giannini quando subdivide o conceito de ambiente 
em elementos ambientais, porém, esclarece que é necessário identificar quais 
destes elementos devem ser considerados juridicamente relevantes. 

Moreno1 7 , interpreta a definição de Giannini como sendo a 
individualiz.ação de três setores nos quais o termo ambiente apresenta 
significados diferentes, agregando aos mesmos os respectivos bens ambientais. 
Primeiro, a conservação da paisagem, seja natural ou artificial (monumentos, 
centros históricos); segundo, a normativa relacionada com a defesa do solo, do ar 
e da água; e a terceira, como objeto da disciplina urbanística. Esta definição 
expressa, essencialmente, a idéia do ambiente como objeto de normas jurídicas, 
dividida em três tipos de elementos: paisagem (natural o artificial), recursos 
naturais e urbanismo. 

14 .- Gianninni. Ambiente: saggio sui cliversi suoi giuriclici. in Rivista Trimestrale de Diritto 
Pubblico. 1973, 15 ss. Citado por P. Mantini. Lezione Di Diritto Pubblico Dell'Ambiente. 
PADOVA. CEDAM. Casa E<litrice Dott. Antonio Milani. 1991 Italia. p.41 

15 .- T. Mukai. Direito Ambiental. Sistematizado. Forense Universitária. Biblioteca Jurídica. la 
edição. 1992. p. 5. 

16 .- R. Mateo Op, cit. p.75 

1 7 .- E. Moreno T. Op, cit. p. 
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Moreno, 18 ainda assinala que nem o próprio Giannini deixou de perceber 
as lacunas que sua definição possuía, tanto que, no seu trabalho posterior "Primi 
rilieve sulle nozione di gestione dell'ambiente e dell'territorio", abandona esta 
subdivisão setorial e agrega um conceito mais integrado, definindo-o como 
"ámbito :tisico de diversas acciones humanas en el cual susbsisten sistemas de 
equilíbrio que puede ser modificado pero sólo a costa de reconstruir otros 
sistemas." 

Mantini 19 , especialista italiano, entende que nos últimos anos desenvolveu
se uma clara tendência a construção de uma conceituação global do ambiente, 
tanto no plano legislativo quanto na jurisprudência. Neste sentido, cita como 
exemplo a Diretiva da Comunidade Europeia nº 337/1985, que diz respeito aos 
Estudos de Impacto Ambiental; e a Lei nº 349, de 1986, que institui o Ministério 
do Ambiente na Itália; e a jurisprudência da Suprema Corte di Cassazione da 
Itália. 

B.- Na escola espanhola. 

O renomado Prof. Mateo2º , entende que a palavra ambiente, em termos 
gerais, corresponde à expressão inglesa "environment" e francesa 
"environnement". 

Para ele, uma primeira visão do conceito de ambiente sugere uma noção 
genérica que inclui toda a problemática ecológica e a questão principal que é a 
utilização dos recursos, bem como a posição do homem na biosfera. Esta 
perspectiva globalista tem sido, por diversas vezes, adotada em pronunciamentos 
realizados no forum de organismos internacionais. Mateo21 enfatiz.a que as 
conceituações gerais apresentam um caráter meramente referencial sendo 

18 .- Publicado na Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, oº 2, 1975, p.485. citado por E. 
Moreno T. Op, cit. p. 38 

19 .- La Corte d.i Cassazione (sez. un. civ., sentenz.a 22 ottobre 1988, n. 440)ha anch'essa 
ribad.ito che "la lesione dell'ambiente quale bene immateriale ma giurid.icameote riconosciuto e 
tutelato nella sua "Unitarietà" sovente si accompagna alla menomazione d.i altri beni od interessá 
collegati ai profili in cui quella entità unitaria puó essere composta e che secondo corrente 
accezione dottrinaria riguardano: a) l'ambiente come assetto dei territorio; b) l'ambieote come 
ricchezza di risorse naturali; c) l'ambiente quale paesaggio nel suo valore estetico e culturale; d) 
l'ambieote quale cond.izione di vita salubre". P. MANTINI. Lezione Di Diritto Pubblico 
Dell'Ambiente. Padova Cedam. Casa Ed.itrice Dott. Antonio Milani. 1991 ltalia. p. 43-45 

2º .- R. Mateo. p. 72 e 73. Em nota de rodapé 34 diz ''No podria precisar de cuál de los dos 
idiomas procede, aunque me inclino a creer que tiene origen latino". 

2 1 .- Idem, Ibidem Op. cit. p. 
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necessário recorrer-se a um maior aprofundamento dos conceitos, de modo a se 
estabelecer um conceito jurídico mais específico do meio ambiente. 

Desta forma, considerando o ambiente como um conjunto de elementos 
naturais objeto da proteção jurídica específica Mateo22 , acrescenta: 

"Creemos que, efectivamente, el meollo de la problemática ambiental 
moderna está en la defensa de unos factores que inicialmente podrian 
haber sido calificados como 11res nulius11

, susceptibles de utilización 
sin limite por todos los individuos, pero que posteriormente se 
transforman en bienes comunes sobre los cuales una mayor intensidad 
de utilización, fruto de la civilización industrial y urbana, va a 
amenaza.r precisamente las condiciones indispensables para el 
aprovechamiento colectivo. 

En realidad, de lo que aquí se trata es de las cosas a las que ya aludían 
nuestros textos históricos en cuanto que 11 comunalmente pertenecen a 
todas las criaturas que viven en este mundo ... aire y las aguas de la 
lluvia, la mar, sus riberas11

, alguna de las cuales posteriormente 
recibieron el tratamiento de bienes de dominio público, dominio 
natural, mientras que otras, como el aire, mantuvieron su condición de 
11res nulius". Pero es lo cierto que con el transcurso de los tiempos, 
tales caracterizaciones resultaron inapropiadas ai posibilitar 
aprovechamientos abusivos que a la larga perjudicaron a los demás 
potenciales usuarios de estos bienes y a su propia esencia colectiva. 11 

Na visão de Mateo, o conceito de ambiente inclui elementos naturais 
comuns e de características dinâmicas, o ar e a água. Segundo ele, os mesmos 
suportes básicos da existência do homem na terra, o ar e a água, são ao mesmo 
tempo meios de transmissão primários das agressões ambientais, deixando, no 
entanto, a possibilidade de se incluir nesta conceituação a noção do solo, 
seguindo a doutrina incorporada na legislação norte-americana. 

A autora Moreno23 , da escola espanhola, também fez uma ampla pesquisa 
dos estudos realizados para conceituar o termo ambiente e aponta a dificuldade 
para encontrar um conceito válido e sobretudo único; ela dividiu os conceitos em 
três grupos, quais sejam: doutrinas, legais e jurisprudenciais, que a seguir 
apresentamos resumidamente; 

a) Doutrinas: 

Apoiando-se no francês Tallon, que entende que o meio ambiente "es una 
noción ilimitada e indefinida en si misma", Moreno, considera que: 

22 .- Idem, Ibidem. p.78-79 

23 .- E. Moreno T. Op, cit. p. 
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"efetivamente, asi lo consideramos, ya que la multiplicidad de 
elementos y la historicidad del concepto, dificulta la integración del 
Medio Ambiente em una definición valida para todos los momentos en 
el tiempo, en las culturas, y en los pueblos y las diferentes ciencias 
que tengan que aplicarlo"2 4 

Moreno também entende assim como os juristas Martin Mateo, Seoanez 
Calvo e Rodriguez Ramos, que consideram o meio ambiente como "objeto de 
Direito Ambiental" enfatizando os seus elementos, a saber "a água e o ar", já 
que os mesmos constituem veículos básicos de transmissão e suportes essencuus 
para a existência do homem na terra. 

Após análise feita por Moreno, de diversas conceituações, entende que a 
visão do meio ambiente apresenta grande influência "antropocêntrica", já que 
conceituam meio ambiente em função do homem. Cita, entre estes, 
principalmente o texto de Rodriguez Ramos que considera: 

"Que el medio ambiente solamente tiene sentido como valor absoluto, 
en quanto y en tanto se adecua ai dessarrollo de la persona". Da 
mesma forma para Mola quem segue esta linha; "el medi o ambiente es 
el hombre e su entorno vital: esto es, él marco comprehensivo y 
mutable de los elementos, condições e circunstancias de todo orden -
fisicos y orgánicos - em el cual el hombre desarrolla su vida." 

Moreno25 também cita a definição dada pela Comissão Econômica para a 
Europa, que utiliza a visão "antropocêntrica", relacionando-a com a interação 
entre os elementos da ciência ecológica, ou seja: 

"O meio ambiente ativo é um conjunto de sistemas integrados por 
objetos e condições fisicamente definidas que compreendem 
particularmente ecossistemas equilibrados, segundo a forma que são 
conhecidos ou que são suscetíveis de adotar num futuro previsível, e 
com os que o homem, enquanto ponto focal dominante, estabeleceu 
relações diretas." 

Menciona também a definição do Conseil lntemational de la Langue 
Francaise et Environnement; "el conjunto, en un momento dado, de agentes 
fisicos y químicos, biologicos y factores sociales susceptibles de tener un efecto 
directo o indirecto, inmediato o a término, sobre los seres vivientes y las 
actividades humanas"26 

24 .- Idem, Ibidem. p. 36. 

25 .- Esta definição é citada tanto por Moreno, E T. como por R. Martin M. Op, cit. p 36-37 e 
p.73. 

26 .- E. Moreno. Op, cit. p. 39 
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Moreno27 entende que esta visão genérica e abrangente vincula a defesa do 
ambiente com a tutela da pessoa. Desta forma, a proteção do ambiente é 
relevante, enquanto que os elementos naturais, como a água e o ar, são veículos 
de elementos danosos suscetíveis de comprometer o equilfürio tisico-psíquico do 
homem. 

Depois de analisar as definições de outros autores Moreno28 apresenta a 
sua própria definição : 

"Medio Ambiente como el conjunto equilibrado de componentes 
naturales que conforman una determinada zona en un determinado 
momento, que representa el substrato fisico de la actividad de todo ser 
vivo, y es susceptible de modi.ficación por la acción humana." 

b) Legais: 

Moreno considera definições legais aquelas contidas nos diversos textos 
constitucionais dos Estados, entre os quais enfatiz.a especialmente a referência da 
noção do ambiente na história legislativa espanhola. 

Desde o primeiro grande grupo de leis, "Las Partidas", na qual existiu uma 
referência aos bens ambientais naturais, os quais não foram considerados como 
"res nullius" pelo contrário, como "bienes comunes", e como patrimônio de todos 
os seres humanos; "comunalmente pertenecem a todas las criaturas que viven en 
este mundo, el aire y las aguas de la lluvia, la mar, sus riberas. 29 

Cita também a Constituição Espanhola de 1978, Título L de los Derechos y 
los Deveres Fundamentales, Capítulo III, Articulo 45: 

" 1) Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2) 
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los 
rescursos naturales, con el fin de proteger y mejorara la calidad de 
vida y defender y restaurar ·el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 3) Para quienes violen lo 
dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como 
la obligación de reparar el daiio causado. "3° 

27 .- Também S. Patti., cita esta definição. Op, cit. p. 13. 

2s .- E. Moreno T . Op, cit. p. 47. 

29 .- Ley Tercera, Título 28, Partida Tercera. Citado por E. Moreno T. Op, cit. p 43 

30 .-Texto original da Constituição Espanhola de 1978. 
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O conceito dado pela Constituição da Espanha sobre o meio ambiente é um 
conceito geral, "omnicompreensivo", não faz referência expressa a cada um dos 
elementos integrantes do ambiente. Apresenta também o matiz "antropocêntrico"; 
quando subordina a qualidade do ambiente ao "desenvolvimento da pessoa", à 
"proteção e melhora da qualidade de vida". Enfatiza "a utilização racional dos 
recursos naturais", cuja escassez e o esgotamento é, possivelmente, a pedra 
angular dos protestos e denúncias da problemática ambiental."31 

Os textos constitucionais não estabelecem uma definição técnica jurídica do 
termo ambiente, limitando-se a estabelecer o Direito das pessoas a um meio 
ambiente sadio ou equilibrado, e os deveres do Estado para a proteção deste; 
entendendo que a definição técnica jurídica deve ser estabelecida pelas leis 
específicas ou através da elaboração doutrinária. 32 

c) Jurisprudências: 

Quanto às conceituações jurisprudenciais, Moreno afirma que ainda estão 
em processo de formação e que são poucas as Sentenças que tiveram a 
oportunidade de estabelecer as bases para uma referência do termo meio 
ambiente na jurisprudência. 

C.- Na escola brasileira 

O Prof. Da Silva. 33 entende que a palavra ambiente indica a esfera, o 
círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. Em certo sentido, portanto, 
nela já se contém o sentido da palavra meio. Por isso, até se pode reconhecer que, 
na expressão "meio ambiente", se denota certa redundância, advertida por Ramón 
Martin Mateo, ao observar que "se utiliza decisivamente a rubrica "Derecho 
Ambiental" em vez de "Derecho dei medio ambiente", abandonando uma pratica 
lingüística pouco ortodoxa que utiliza cumulativamente expressões sinônimas ou, 
ao menos, redundantes, no que incorre o próprio legislador. 

"O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos 
naturais e culturais, cuja interação condiciona o meio em que se vive. 
Daí por que a expressão meio ambiente se manifesta mais rica de 
sentido (como a conexão de valores) do que a simples palavra 
ambiente. Esta exprime o conjunto de elementos; aquela expressa o 
resultado da interação desses elementos. O conceito de meio ambiente 
há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e 

31 .- E. Moreno T . Op, cit. p. 43 

32 .- Alguns textos Constitucionais serão citados no item segundo deste capítulo. 

33 .- J. Da Silva. "Direito Ambiental Constitucional". Malheiros Editores, 1994 Brasil. p. 1,2. 
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artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 
portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belez.as naturais, o patrimônio 
histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. 

O meio ambiente é assim, a interação do conjunto de 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" 

Esta definição segue a linha moderna já que conceitua o ambiente como 
uma unidade. inter-relacionada e, portanto, surge a necessidade de uma tratativa 
unitária, resultante da ampla multiplicidade e variedade de elementos que 
integram o ambiente. 

Segundo Mukai34 

"A expressão "meio ambiente" tem sido entendida como a interação de 
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o 
desenvolvimento equilibrado da vida do homem, não obstante a 
expressão, como observam os autores portugueses, contenha um 
pleonasmo, porque "meio" e "ambiente" são sinônimos" 

Antunes35 entende que considerando a patente interdisciplinariedade do 
tema, não é possível ficar restrito a conceitos e definições puramente jurídicas. 
Por isto, ele apresenta algumas definições básicas sobre o ambiente, as quais 
pertencem a outras áreas do conhecimento humano e cita os seguintes autores: 

Richardt. R 36 , considera: 

"Definimos o ambiente de uma dada população de seres humanos 
como sistemas de constantes espaciais e temporais de estruturas não 
humanas, que influencia os processos biológicos e o comportamento 
dessa população. No "ambiente" compreendemos os processos sociais 
diretamente ligados a essas estruturas, como sejam o trajeto regular 
dos suburbanos, ou o desvio comportamental em correlação direta com 
a densidade da população ou com as condições habitacionais. 
Excluímos, no entanto, os processos que se desenvolvem 
principalmente no exterior do sistema social. É evidente que tal 
distinção em certa medida é arbitrária, pois num sistema social cada 
elemento se acha vinculado a todos os outros." 

34 .- T. Mukai. Op, cit. p.3 

35 .- P. De Bessa. Curso de Direito Ambiental. Doutrina - Legislação - Jurisprudência. 2a 
edição. RENOVAR p. 77 

36 .- Idem, Ibidem. p 77. 
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Lutzemberger. J.37 , concebe assim : 

"A evolução orgânica é um processo sinfünico. As espécies, todas as 
espécies, e o Homem não é exceção, evoluíram e estão destinadas a 
continuar evoluindo conjuntamente e de maneira orquestrada. Todas 
as espécies, dominantes ou humildes, espetaculares ou apenas visíveis, 
quer nos sejam simpáticas ou as consideremos desprezíveis, quer nos 
afigurem como úteis ou mesmo notíveis, todas são porção de uma 
grande unidade funcional. A natureza não é um aglomerado arbitrário 
de fatos isolados, arbitrariamente alteráveis ou dispensáveis. Tudo está 
relacionado com tudo. Assim como numa sinfonia os instrumentos 
individuais só têm sentido como partes do todo, é função do perfeito e 
disciplinado comportamento de cada uma das partes integrantes da 
maravilhosa sinfonia da evolução orgânica, onde cada instrumento, 
por pequeno, fraco ou insignificante que possa parecer, é essencial e 
indispensável." 

D.- Na escola francesa 

O Prof. Prieur. 38 , considera que a primeira abordagem da palavra ambiente 
está cheia de paixões, de esperanças e de incompreensões. E que segundo o 
contexto onde seja utilizada, esta será entendida como expressão de uma idéia de 
moda, um luxo dos países ricos, um mito, um tema de contestação das idéias 
"hyppies" dos anos 60, um medo à imprevisibilidade das catástrofes ecológicas, 
um alarme dos economistas e dos filósofos sobre os limites do crescimento, o 
anúncio do esgotamento dos recursos naturais, uma nova versão dos protestos 
antipoluição, ou uma utopia contraditória sobre o mito do crescimento. Mas 
reconhece que o ambiente veio a se constituir uma preocupação maior não
somente dos países ricos mas também dos países pobres. Recentemente, depois 
de um amplo tempo de reflexões dos naturalistas e ecólogos, veio a entender-se 
que o homem como espécie viva constitui parte de um sistema complexo de 
relações e de inter-relações com seu meio natural e que toda ação humana tem 
seus efeitos diretos ou indiretos insuspeitados. De fato, o ambiente está integrado 
de fatores que influenciam o meio ambiente onde o homem vive. 

Da mesma forma, Prieur39 , estabelece que: 

"L'environnement" est un néologisme récent dans la langue française 
qui exprime le fait d'environner, c'est-à-dire d'entourer. Issu du 

37 .- Idem, Ibidem. p 77 

38 . - M . Prieur. Droit de l'environnement. 2e édition. Précis Dalloz. Paris. 1991. p. 1. 

39 .- Idem, Ibidem. p.1-2 
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substantif anglais 11environnment" et de son dérivé "environmental" il 
fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1972: 
11 ensemble des éléments naturels ou artificieis qui conditionnent la vie 
de l'homme". L'expression française correspondante était plus 
restrictive avec les termes 11protection ou sauvegarde de la nature. 11 

1.1.- Conceitos Complementares à Noção do Ambiente. 

Como diz Prieur, M. a noção de ambiente complementa-se com outros 
termos comumente utilizados, a saber : ecologia; natureza; qualidade de vida, 
plano de vida e patrimônio; apresenta-se a seguir a conceituação destes termos, 
alguns deles alheios à terminologia jurídica clássica. 

A.- Ecologia: 

A palavra ecologia foi criada pela junção de "oikos" (casa) com "logia" 
(estudo). Embora recente em termos de nomenclatura, o interesse do homem pelo 
estudo da vida harmônica dos seres vivos e de sua integração com a natureza se 
perde em tempos imemoriais. 

A ecologia apareceu com E. Haeckel, em 1866, limitada ao estudo das 
espécies animais e vegetais com seu meio, excluído o homem. O grande Larousse 
da língua francesa marca certa diferença ao definir a ecologia como: "l'étude des 
êtres vivants en fonction du milieu naturel ou ils vivent ainsi que des rapports qui 
s'établissent entre les organismes et le milieu". Enquanto o ambiente leva em 
consideração o homem e seu meio artificial ou natural, a ecologia somente 
interessa-se pelos vegetais e os animais. 

Em decorrência do caráter científico incontestável da ecologia é que o 
termo ambiente veio adquirindo um conteúdo mais preciso para expressar a 
abordagem num momento voltado a idéias dirigidas à proteção da natureza 
seguido, posteriormente, de todo um movimento político em tomo deste 
objetivo. 4 0 

No entanto, uma sene de termos característicos da c1encia ecológica 
começou a entrar no mundo jurídico, através do Direito Ambiental. Conceitos 
que se repetem, às vezes, sem precisar da elaboração de uma noção propriamente 
jurídica; já que estes termos doravante passaram a fazer parte do vocabulário 
jurídico ambiental expressado nas leis integrantes deste sistema. 

4 0 .- Idem, Ibidem, p.2 
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Em termos gerais, a ecologia como campo de conhecimento humano se 
preocupa com a totalidade e não com simples aspectos setoriais da vida. O 
conceito de equih'brio é um elemento- chave em todo o saber ecológico; porque 
este assegura uma correta integração entre os organismos vivos e o meio onde 
vivem. Foi exatamente a noção de equih'brio que permitiu à ecologia uma enorme 
expansão em direção aos domínios da ética e da própria política. O uso desta 
palavra tomou-se popular, desde a década de 70, em especial após a Conferência 
de Estocolmo, de 1972. 

Neste sentido, o termo ecologia possui modernamente um grande número 
de significados que nem sempre identificam-se com aquele que originariamente 
foi atribuído à palavra. Porém, deve ficar bem evidenciado que, nos dias atuais, a 
ecologia não se limita a ser um aspecto parcial da biologia, tendo-se iniciado um 
processo de modo a se tomar um aspecto ético, social e político. 41 A ecologia 
como parte da biologia, não pode mais ser separada da luta pela preservação 
ambiental e da preservação da própria espécie humana. 4 2 

B.- Natureza: 

Segundo Prieur. 43 , o termo natureza é um conceito um tanto vago. Este 
evoca o conjunto de coisas criadas pela grande ordem universal, tanto o sol, os 
minerais e as espécies animais e vegetais. A natureza em geral integra-se pelas 
paisagens naturais e os ecossistemas diversos que estão estritamente relacionados 
uns aos outros. Mas, natureza propriamente será tudo aquilo que não seja 
diretamente objeto de intervenção humana. 

C.- Ecossistemas: 

Segundo Negret: 4 4 

"Como se sabe o termo ecossistema foi originalmente proposto por 
Tansley visando a dar uma definição para a integração entre os seres 
vivos e os elementos fisicos que dotam de peculiaridades os locais 
onde estes habitam. O ecossistema é a unidade funcional básica da 
natureza. Para Tansley os termos anteriormente propostos pelos 
cientistas para designar a unidade básica da natureza não eram 

41 .- P. De Bessa. Op,cit. p. 53. 

42 .- Idem. Ibidem. p 54. 

43 .- M . Prieur. Op, cit. p.4 

44 .- Citado por P. De Bessa. Op, cit. p. 85-86 
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suficientemente adequados, porque o conceito fundamental de um 
sistema natural completo inclui o complexo dos fatores tisicos que 
conformam o que denominamos o meio ambiente, os fatores do 
habitat. Nós não podemos separar as comunidades vivas do seu meio 
ambiente especial." 

O ecossistema é integrado por dois elementos: a biocenose e seu biótopo os 
quais se constituem em dois elementos inseparáveis que reagem um sobre o outro 
para produzir um sistema mais ou menos estável que recebeu o nome de 
ecossistema. 

Segundo Dajoz, R. 45 

"As relações ecológicas se dão em unidades mais ou menos 
homogêneas quanto às características do meio e da permuta de 
energia. Tais unidades compõem-se de dois elementos inseparáveis: 
um lugar e um agrupamento de seres vivos, que o ocupa. Ao primeiro 
se dá o nome de "biótopo", área geográfica com recursos suficientes 
para assegurar a conservação da vida, e, ao segundo, se chama 
"biocenose" constituída de seres vivos (animais, vegetais, e 
microorganismos), ocupando aquela mesma área." 

Também, pode-se entender que a palavra ecossistema denomina um 
conjunto de condições tisicas e químicas de determinado lugar, reunindo um 
conjunto de seres vivos que o habitam. Assim, um ecossistema tem dois 
componentes: o ambiente povoado pelos seres vivos e o conjunto de seres vivos 
que povoam esse ambiente. "Ao primeiro, isto é, ao componente tisico do 
ecossistema, dá-se o nome de biótopo (derivado do grego bios=vida e 
topos=lugar). Ao segundo, ou seja, ao conjunto de seres vivos que ocorrem nesse 
lugar, chamamos de biocenose (do grego: bios=vida e koinos=conjunto)". 46 

Conseqüentemente, se denomina ecossistema o conjunto de sistemas de 
plantas, animais e microorganismos interagindo com os elementos inanimados de 
seu meio. Assim, a biosfera é constituída de um mosaico de ecossistemas. Porém, 
se ela é a esfera da vida, e esta só existe em sistemas auto-organizados e auto
regulados em função de determinado meio, não há lugar nela em que não se 
identifique um ecossistema: rios, marés, lagos, lagoas, estuários, pântanos, 
brejos, florestas", cerrados, campos, serras, montes e montanhas são exemplos de 
alguns dos mais importantes ecos si temas. 4 7 

45 .- Citado por J. Da Silva. Op, cit. p.63 

46 .- Ver nota de rodapé nº 22 do livro de J. Da Silva. Op, cit. p.63 

47 .- Idem, Ibidem. p 64. 
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Cabe indicar que o termo biosfera é utilizado para denominar aquela parte 
do planeta, inclusive a atmosfera, na qual se encontra as condições indispensáveis 
para a vida animal e vegetal, e em sentido amplo para denominar conjuntamente 
a todos os organismos vivos. Neste sentido, a UNESCO tem afirmado que a 
biosfera é caracterizada por uma grande estabilidade a qual a resguarda da 
influência externa, o que pode ser observado por esta suportar modificações 
profundas sobre sua estrutura sem que os processos essenciais sejam 
interrompidos. No entanto,estas modificações não podem ultrapassar certo limite 
sem ameaçar o equih'brio dinâmico da biosfera, dependendo do modo de 
intervenção e do tipo ecológico considerado, como já pode ser percebido em 
várias regiões do mundo onde este limite foi ultrapassado, provocando o 
esgotamento do solo, dos recursos da água doce e a extinção de inúmeras 
espécies de animais e vegetais. 4 s 

D.- Qualidade de Vida: 

Na conceituação de Prieur, a qualidade de vida se toma complemento 
necessário à definição do termo ambiente. Ela representa a expressão da vontade 
de se priorizar a qualidade em detrimento da quantidade, já que o ambiente diz 
respeito, não-somente, à natureza mas também ao homem e o seu meio social, de 
trabalho e de lazer. 

Foi B. de Jouvenel, em 1958, quem utilizou o termo pela primeira vez no 
seu sentido atual; "Le probléme essential à mes yeux c'est que les formes futures 
du progres doivent porter sur le qualite de la vie" 4 9 

E.- Plano de Vida: 

O plano de vida é na realidade um sinônimo do ambiente no seu sentido 
arquitetônico e urbanístico. O conceito é mais familiar aos técnicos e urbanistas 
que aos geógrafos e biólogos. Refere-se a tudo aquilo que constitui o espaço do 
homem incluindo ao mesmo tempo o ambiente fisico (espaços abertos) e o 
ambiente social. É na realidade a referência à paisagem urbana e ao espaço diário 
dos habitantes. O termo é mais dinâmico e suscetível de mudanças do que a frase 
de qualidade de vida; mesmo que os dois impliquem na mesma coisa. 5º 

4 8 .- R. Caccin. Ambiente e Sua Protezione. Seconda Edizione. Padova. Cedam. Casa E<litrice 
Dott. Antonio Milani. 1988. Italia. p. 2-3 

4 9 .- De Jouvenel, B. "Organisation du travail et aménagement de l'existence", repris dans 
Arcadie, essai sur le mieux vivre, 1970, p. 17. Citado por M. Prieur. Op, cit, p.4 

5o .- M. Prieur. Op, cit, p.5 
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F.- Patrimônio: 

Este termo cada vez mais utilizado refere-se à introdução de um elemento 
moral e jurídico essencial à conservação do ambiente. Esta idéia de fato tem 
como princípio o sentido do dever de transmitir a herança recebida das gerações 
passadas às vindouras nas mesmas condições que recebemos. Os bens ambientais 
e os espaços fisicos são os que serão qualificados como patrimônio para o direito 
do ambiente. 

Machado. L. 51 , entende : 

"É adequado falar-se de um "patrimônio ambiental" a ser conservado, 
"pois a noção de patrimônio é mais ampla do que a de propriedade 
ambiental". O termo patrimônio está ligado ao termo "pai" e à 
transmissão da propriedade através do pai ou da família. A idéia do 
patrimônio ambiental- local, regional, nacional, comunitário, 
continental e da humanidade- direcciona no sentido da conservação do 
meio ambiente não só para as atuais como para as futuras gerações 
(princípio defendido na Declaração de Estocolmo de 1972, como na 
Carta Mundial da natureza de 1982). O Patrimônio ambiental não é 
uma noção só de presente, pois ele supõe o direito de recebê-lo do 
passado e o dever de entregá-lo para o futuro~ " 

Este conceito também é agasalhado na Declaração de Rio de Janeiro de 
1992 no Princípio n.3. 

2.- Elementos que Integram o Ambiente. 

Caccin. 52 , entende que todo ser vivente é elemento constitutivo e integrante 
do ambiente, entendendo este como um conjunto de fatores químicos, biológicos 
existentes nas camadas superiores do solo, sobre a superficie da terra, na água 
superficial e na atmosfera. 

Moreno diz que os elementos múltiplos e variados do ambiente podem ser 
agrupados em dois grandes grupos: aqueles que integram o Ambiente Físico e os 
que incluem o Ambiente Sócio-Cultural. Dentro do primeiro grupo ela inclui os 
elementos vivos e não-vivos da naturez.a; (flora, fauna, a biosfera no sentido 
estrito), e como não-vivos (atmosfera, luz, água, etc). Dentro do segundo grupo, 

51 .- P. Leme Machado "Os Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a Política 
Ambiental Brasileira". in Revista de Informação Legislativa. Brasilia a.30 n.118 abr/jun. 1993. 
Publicação Trimestral da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal. p . 218. 

s2 .- R. Caccin. Op, cit. p. 1. 



37 

inclui, o mbanismo, os monumentos e as realizações da engenharia que 
modificam a paisagem e também as relações sociais e as culturais em geral.(53 ) 

Da Silvas4 , fala da existência de três aspectos elo ambiente: 

"L · ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano construído, 
consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e 
elos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres 
em geral: espaço mbano aberto); 

Il. ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 
arqueológico, paisagístico, tmistico, que, embora artificial, em regra, 
como obra elo homem, difere elo anterior (que também é cultural) pelo 
sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou; 

m. ambiente natural, ou fisico, constituído pelo solo, a água, o ar 
atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, 
onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas 
com o ambiente fisico que ocupam." 

No entanto o autor refere-se à indicação dos três aspectos do ambiente 
revelando apenas uma visão jmidica, baseado no fato de que estão sujeitos a 
regime jmidico diverso, o que não indica uma conceituação dividida do termo 
meio ambiente. 

Efetivamente a doutrina moderna visa a enfocar a visão elo ambiente de 
forma unitária e somente faz a divisão para indicar que os diferentes bens 
ambientais estio sujeitos a leis diversas, o que não contraria a visão unitária do 
ambiente. 

D.- Direito ao Meio Ambiente Sadio 

O direito ao meio ambiente sadio é reconhecido nas legislações como sendo 
um dos direitos mais importantes no final deste século. Este direito já está 
amplamente presente no ordenamento básico jmidico nacional de muitos países, 
inclusive formando parte das próprias Constituições dos Estados; a título de 
exemplo pode-se citar: 

53 .- E. Mormo T. Op, cit., p. 34. 

54 .- J. Da Silva, Op, Cit. p 3. 
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- Constituição de Portugal de 1976: Artigo 66°, 1. "Todos têm direito a um 
ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o 
defender." 

- Colômbia: "Todas las personas tienen el derecho de gozar de um medio 
ambiente sano." (art. 79 da Constituição de 1991). 

- Paraguai: "Toda pessoa tem direito de habitar em um meio ambiente 
saudável( ... )" (art. 7° da Constituição de 1992); 

- Cabo Verde: "Todos têm direito a um ambiente de vida sadio ( ... )" 
(Constituição de 1992, art. 70. 1°.9). 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio, supõe a 
necessidade da proteção ambiental, já que o mesmo constitui condição essencial 
e fundamental para o desenvolvimento da pessoa humana. Neste sentido, este 
direito já está também inserido diretamente nos textos internacionais -
relevantes, 55 tais como : 

- A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos: "Todos os povos 
têm direito a um ambiente satisfatório e geral, favorável ao seu 
desenvolvimento"56 · 

' 

- O Protocolo Adicional à Convenção Americana dos Direitos Humanos, 
tratando dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, prevê que: "Toda pessoa 
tem direito de viver num meio ambiente sadio e de ter acesso aos serviços 
públicos básicos. "57 

A nível internacional reconhece-se também que a proteção ambiental deriva 
essencialmente de um interesse comum da Humanidade, pelo meio ambiente, por 
ser este o elemento fundamental para a vigência do direito à vida. Como diz 
claramente Pathak5e : 

55 .- A. Cançado Trindade. "The contribution of international human rights law to environmental 
protection, with special reference to global environmental change". in Environmenta/ Change 
and lnternationa/ Law: New Challenges and Dimensions. Op, cit. p. 288- 291. 

56 .-Art. 24. African Charter on Human and Peoples' Rights. Adopted at the 18th Conference of 
Heads of states and Government Nairobi, Kenya, 27 June 1981. Council of Europe. Conseil de 
l'Europe. Human Rights ln lnternationa/ Law. Basic Texts. Strasbourg 1991. 

57 .- Art. 11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana dos Direitos Humanos, sobre os 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais. San Salvador, 17 de Noviembre de 1988. Council of 
Europe. Conseil de l'Europe. Human Rigths in lntemationa/ Law. Basic Texts. Strasbourg 1991. 

58 .- R. S. Pathak. The human rights system as a conceptual framework for environmental law". 
in Environmental Change and lnternationa/ Law: New Chal/enges and Dimensions. Edited by 
E. BROWN W. United Nations University Press. 1992. HDGC-l/UNUP-818. ISBN 92-808-
08118-4. United Nations Sales N° E.92.III.A.% 04000 p. 209 
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" the protection and improvement of man's environment arise 
directly out of a vital need to protect human life to assure its quality 
and condition, to ensure the prerequisites indispensable to 
safeguarding human dignity and human worth and the development of 
human personality, and to create an ethos promoting individual and 
collective welfare in all the dimensions of human existence." 

Já em 1972 a Declaração de Estocolmo, no seu Preâmbulo, fixou que os 
dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais 
para o bem-estar do homem e para o desfrute dos direitos humanos fundamentais, 
inclusive o direito à vida. 59 

Da mesma forma, como uma extensão dos princípios estabelecidos pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, a Declaração de 
Estocolmo estabeleceu claramente que o homem tem direito fundamental à 
liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas num meio 
ambiente de qualidade que o permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, 
por sua vez, este tem a obrigação de proteger e melhorar o ambiente para as 
gerações presentes e futuras. 

Atualmente, a relevância do direito ao meio ambiente sadio leva alguns 
autores como Maguelonne Déjeant-Pons, 60 a afirmar que este direito constitui 
um dois maiores direitos humanos do século XXI, na medida em que a 
Humanidade se vê ameaçada no mais fundamental de seus direitos, o da própria 
existência. 

Além de mais, o Prof. Kiss6 1 , salienta que: 

"Thus, the "right to environment" was proclaimed at the beginning of 
the "environmental era" at a worldwide levei. ln addition, as it is 
formulated, this principie includes all the essential elements of both 
new fields of intemational law. It is very clearly linked with human 
rights, both civil and political (freedom, equality, dignity), and 
economic, social, and cultural rights ( adequate conditions of life, 
wellbeing). It also wams that everybody has a responsability for the 
protection and the improvement of the environment. Finally -and this 
is new in the human rights language- it also opens a time perspective 
by speaking of future generations." 

59 . - Preâmbulo da Declaração de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente Humano de 1972. 

60 .- Déjeant-Pons. M. "ln Revue Universelle des Droits de l'Homme. "L'insertion du droit de 
l'homme à l'environnemeot dans les systêmes régionaux de protection des droits de l'homme". 
Strasbourg-Kehl.vol.3 .n.ll ,pp.461-470. Citado por P. Lem. Estudos de Direito Ambiental. 
Malheiros Editores Ltda. Brasil 1994. p.25 

61 .- A. Kiss. "An Introductory note on human right to environrnent". in Environmenta/ Change 
and International Law: New Challenges and Dimensions. Op, Cit. p. 199 
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Como se pode observar, tanto os instrumentos internacionais quanto os 
nacionais concordam em reconhecer o direito a um meio ambiente sadio, sobre o 
qual diz Pathak. 6 2 : 

" ... Perhaps the most acceptable definition would be the right to a 
healthful environment, for that would be synonymous with an 
ecologically balanced environment, an environment that may be 
described as "healthful 11 in terms of both our natural heritages as well 
as our cultural heritage. 11 

Contudo, este direito " .. . may be regarded also as a vital aspect of the right 
to life, for without a sound environment it would not be possible to sustain an 
acceptable quality of life or even life itself. " 63 

Encontramo-nos, assim, diante de uma nova perspectiva do direito à vida 
como principal fundamento da proteção ambiental, que é a responsabilidade 
comum de todos os Estados, como ficou estabelecida já em 197 4 na Carta dos 
Direitos e Deveres Econômicos dos Estados no artigo 30; " ... La protección, la 
preservación y el mejoramiento dei medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados" ... 

Cabe dizer, que este direito engloba implicitamente o respeito à natureza e 
seus componentes, os quais contribuem para o equih'brio ecológico dos 
ecossistemas, como foi reconhecido pela Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, 
no Primeiro Princípio que estabeleceu que os seres humanos estão no centro das 
preocupações com o desenvolvimento sustentável e têm direito a uma vida 
saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. 

Mas apesar do reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio, assiste-se 
à contínua depredação e degradação do ambiente a nível mundial; tomando-se 
necessário que o Direito, enquanto disciplina, se ocupe especificamente, com 
maior ênfase, deste assunto, considerando a necessidade de garantir a todos os 
indivíduos e povos o seu direito ao meio ambiente sadio. 

62 .- RS. Pathak. Op, cit. p. 210. 

6 3 .- Idem, ibidem. p. 213. 
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1.- Desenvolvimento do Direito Ambiental Internacional. 

1.- Do Direito Internacional ao Direito Ambiental Internacional 

Como entende o eminente Prof. Kiss1 , a mudança mais radical ocorrida nas 
relações internacionais, na segunda metade deste século, foi a . expansão do 
âmbito de ação das normas de Direito Internacional; este atualmente, abrange 
temas que inicialmente não estavam bem definidos como matérias de 
competência interna dos Estados e nem eram consideradas como matérias 
suscetíveis de regulação jurídica. 

Neste sentido, o Direito das Gentes, incorporou normas destinadas a regular 
assuntos como: a proteção dos direitos humanos; a melhoria das condições de 
trabalho e cuidado da saúde; a regulação de um amplo número de atividades 
econômicas e do comércio internacional, e também teve que inserir normas 
destinadas a regular as relações provenientes da emergência maciça de novos 
Estados independentes e a sua admissão nas organiz.ações internacionais. Além 
de ter que regulamentar questões que antes estavam fora do seu âmbito, quais 
sejam, a regulamentação da utiliz.ação das drogas, a luta contra o terrorismo, e 
também, a necessidade da proteção do meio ambiente, 

O Direito Internacional público, de certa forma, forneceu proteção ao meio 
ambiente através de algumas normas consuetudinárias e de alguns Tratados 
Internacionais que já incluíam aspectos ambientais, porém de forma isolada. 
Neste sentido, Palmer 2 entende: 

"Customary internacional law does offer some modest protection for 
the environment. And as the web of treaty law protecting the 
environment increases, resonances from it enter into customary 
intemational law. That development has the effect of tightening the 
standards by increasing the number of occasions on wich a credible 
argument can be mounted that customary international law has been 
breached" 

- i .- A. Kiss, 1be Implication of Global Change for the lnternational Legal System. in 
Environmental .Change and the lnternational Law: New Challenges and Dimensions. Edited by 
Edith Brown Weiss. United Nations University Press. 1992. Japan. p. 317. 

2 .- G. Palmer, New Ways To Make International Environmental Law. in American Journal of 
lnternational Law, Vol.86 N°2. 1992. p. 264-265. 
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lwama. 3 , também distingue que as normas e princípios fundamentais do 
Direito Internacional aplicável ao meio ambiente foram inseridas no direito 
consuetudinário relativo a utilização do território dos Estados, cujo fundamento 
básico é encontrado nas noimas do Direito Romano: "The principie of limited 
territorial sovereignty as expressed in the Roman law "maxim sic utere tuo ut 
a/ienum non laedas" means that states cannot use or permit the use of their 
territories to the detriment of the rights and legitimate interest of other states." 

Este conceito foi seguido na consolidação do Princípio clássico que fixou, 
de certa forma, a responsabilidade dos Estados pelos danos que suas atividades 
podem ocasionar: "states are responsible for the damage that they cause to other 
states"; e que foi invocado no contexto da poluição transfronteiriça, pelos 
Tribunais internacionais; destacando-se pioneiramente o "Trail Smelter 
arbitration case". 4 

As normas internacionais aplicáveis ao ambiente corresponderam, 
geralmente, à necessidade de fixar soluções equitativas para os conflitos entre 
Estados e partiam da presunção da adjacência geográfica dos Estados envolvidos, 
como pode ser observado no caso da poluição transfronteiriça, no entender de 
lwama. 5 

"traditional international environmental law are that the concerned 
states are identifiable and geographically adjacent (i.e.; "acting" and 
"affected" states, upstream and downstream states, etc.); that the effect 
of pollution is of limited geographical expansions; that it is relatively 
easy to identify causation between polluting states and victim states; 
and that damage can be calculated and compensated." 

Com o aumento da relevância dos assuntos ambientais devido à maior 
difusão do conhecimento das questões ecológicas e dos problemas ligados a este, 
os Estados, cada vez mais, começaram a seguir padrões determinados pelas 
normas consuetudinárias relativas ao meio ambiente, visando sustentar que uma 
"international costum, as evidence of a general practice accepted as law" tinha 
emergido. 

Sendo assim, o Direito Internacional consuetudinário aplicável à proteção 
ambiental pode ser observado na jurisprudência deixada por processos relativos à 
poluição transfronteiriça, como é o famos/o caso da fundição "Trail Smelter", 
geralmente citado pelos autores e, também, outros casos de menor incidência, a 

3 .- T. Iwama, Emerging Principies and Rules for the Prevention and Mitigation of 
Environmental Hann. in Enviromental Change and lntemationa/ Law: New Challenges and 
Dimensions. Op, Cit. p. 108. 

4 .- Idem, Ibidem. p. 108-109. 

s .- T. Iwama. Op, cit. p 107. 
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partir dos quais derivaram-se os princípios fundamentais do que vma a ser 
denominado Direito Ambiental Internacional, DAI, propriamente dito. 6 

A autora Brown. 7 entende que: 

"O Direito Ambiental Internacional moderno data, aproximadamente, 
de 1972, quando os países reuniram-se para a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, e 
onde o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi 
estabelecido." 

Já o Prof. Kiss. 8 fixa, por volta dos anos 60, a data do nascimento do 
Direito Ambiental Internacional, idéia que é apoiada por outros autores. 

Por outro lado, Cheng. 9 , assinala que o DAI foi desenvolvendo-se e 
evoluindo ao mesmo tempo em que os problemas entre desenvolvimento e meio 
ambiente tomaram-se assuntos de interesse mundial. 

Cheng enfatiz.a, ainda, que antes dos anos 70 as normas ambientais 
assumiram as questões ambientais como um problema técnico do controle da 
poluição. Com algumas notáveis exceções, a abrangência da política ambiental 
ou da legislação destes anos não focalizaram os aspectos econômicos ou até 
mesmo a degradação dos ecossistemas.10 Igualmente Andrew, W., entende que 
"At the beginning of the twentieth century, a concept of environment as an 
integrative unit or "biosphere" did not exist"11 Porém também o autor Cheng12 

6 .- O "affair Trail Smelter", envolvendo ao Canadá e os Estados Unidos de America foi 
decidido por arbitragem em 1941; o caso do Lago Lanoux, também, decidido por arbitragem em 
1956 envolveu a Espanha e França; o caso Canal de Corfií levado perante a Corte Internacional 
de Justiça em 1949 entre a Grã-Bretanha e Albânia; são julgamentos mais citados pelos autores. 
O ultimo processo onde a França foi denunciada pela Austrália e Nova Zelândia, pelos Testes 
Nucleares que esta vinha reali7.ando em 1973 no Atol do Pacifico Sul, somente é citado pelo 
Palmer, G. Este ultimo processo resultou num julgamento diferente, pois a França ao ser 
denunciada perante a Corte da Haia, por iniciativa própria interrompeu seus testes, porém, os 
juíz.es da Corte consideraram que já não era necessário dar continuidade ao processo e deram 
efeitos legais à decisão publica de França no sentido de interromper seus tests. 

7 .- E. Brown. Op, cit. p.7 

8 .- A. Kiss. Droit Jnternational de l 'Environnement, Paris, Pedone, la edição, 1989. p. 349. 

9 .- L. Peng. The Legislation and lmplementation of International Environmental Law and the 
Third Worl: The Example of China. in Environmental Change and lnternational Law: New 
Challenges and Dimensions. Op, cit. p. 180 

lo .- Idem, Ibidem. p. 180 

11 .- W. Andrew. International Human Rights Law and the Earth: the Protection of lndigenuos 
Peoples and the Environment. in Virgínia Journal of lnternational Law. Vol. 31. N .3 1991. p . 
481. 
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entende que, apesar de se considerar que as primeiras normas de direito 
internacional aplicáveis ao ambiente possam ser localizadas no século passado, 
quando em 1856 o Congresso de Viena estabeleceu algumas regras relativas ao 
transporte nos rios internacionais, aplicável ao Rio Danúbio, ou mesmo muito 
antes desta, a legislação ambiental internacional que considere uma perspectiva 
ambiental global, não foi elaborada antes dos anos 70. 

Uma perspectiva ecológica unitária e genérica da normatividade ambiental 
internacional pode-se perceber, principalmente, a partir da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972. A partir desta, 
também, o DAI, propriamente dito, começou a se desenvolver, na sua 
sistematização, padronização e âmbito de aplicação.13 

A própria prática convencional dos anos anteriores à Conferência de 
Estocolmo evidencia uma abordagem setorial, tratando de proteger 
individualmente determinados bens ambientais de valor comercial ou prevenir 
alguns tipos de riscos, através da adoção de Convenções que abrangeram 
assuntos parciais. Após esta Conferencia as normas ambientais iniciam a inserção 
de um enfoque global da questão ecológica, a partir do momento em que se 
tomou maior conhecimento da unidade dos ecossistemas e do caráter 
transfronteiriço dos danos ambientais, endossado por Kõnz. 14 : 

11 
••• if up to the middle of this centwy the environmental problems was 

essentially local, and confined to the private sphere of individuais ( or , 
where states were involved, to contiguous border zones and 
international water bodies ), the spacial reach of the new 
environmental risks has become global, just as their time-frame is now 
clearly transgenerational, involving more often than not the probability 
of irreversible, irreparable harm. 11 

A mudança da natureza dos problemas ambientais referida por Kõnz pode 
ser também percebida na abrangência das questões ambientais que levaram a 
necessidade de se ter que estruturar normas de alcance internacional como 
entende Pathak1s : 

11The entire corpus of environmental law has evolved around 
environmental issues, located in municipal law where the gamut of 
rights and obligations is confined within a state, extending to regional 

12 .- L Cheng. Ob, cit.p.180 

13 .- C. Peng, Op, cit. p. 181. 

14 .- P. Kõnz. Law as a Too/ of Environmental Management. {WS: Wider 2}[PK - Mai90] p. 2. 

15 .- R Pathak. The Hurnan Rights System as a Conceptual Framework for Environmental Law. 
in Environmental Change and lnternationa/ Law: New Challenges and Dimensions. Op, Cit. 
p.208 



46 

treaty arrangements where two or more states in a region are affected, 
and expanding to global status where generally large regions over the 
planet are involved. The nature and character of environmental issues 
play a decisive role in determining the scope and content of 
environmental law, and indeed, the substance and direction of 
environmental policy." 

Neste sentido, segundo os conceitos dos diferentes autores, o DAI, 
propriamente dito, ou para alguns o Direito Ambiental Internacional moderno 
surgiu após a Conferência de Estocolmo, face à globalização dos problemas 
ambientais e à necessidade de soluções conjuntas. Sendo assim, as normas 
integrantes deste Direito impulsionam um enfoque global da questão ecológica. 

2.- Denominação. Conteúdo e Autonomia do Direito Ambiental Internacional 

2.1.- Denominação: 

A existência de normas internacionais específicas e de princípios básicos 
que tem por objeto a proteção do ambiente no sentido amplo do termo levou os 
autores a tecer comentários sobre um possível "Direito Internacional Ambiental", 
de um "Direito Internacional do Meio Ambiente" ou, como alguns denominam-no 
"Direito Ambiental Internacional"16 . 

Já a denominação de Direito Ambiental Internacional foi devidamente 
reconhecida pela Assembléia Geral das Nações Unidas na Resolução n.44/228, 
de 22de dezembro de 1989, pela qual convocou-se a Conferência sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992, EC0-92. 

Esta Resolução encarregou a Conferência de promover o desenvolvimento 
do Direito Ambiental Internacional, baseando-se na Declaração da anterior 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, e 
também de examinar e avaliar a viabilidade de serem elaborados direitos e 
obrigações gerais para os Estados, levando ainda em consideração os 
instrumentos legais internacionais relevantes. Neste sentido a denominaçao de 
Direito Ambiental Internacional merece a aceitação de vários autores.1 7 

16 . E. Rey Caro. Derecho Internacional Ambiental in Estudios de Derecho Internacional. 
Cordoba-Republica Argentina- 1982. Universidad Nacional de Córdoba. p. 74. 

17 .- Autores como A. Kiss; E. Brown e outros 
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2.2.- Conteúdo: 

O autor Cheng18 , entende que o DAI é um conjunto de regras que regulam 
as relações entre os Estados com respeito à exploração ou melhoramento do meio 
ambiente a nível internacional. 

O Prof. Kiss19 , salienta que o conteúdo do Direito Ambiental Internacional 
refere-se a : "ln this commom intemational law of the environment, principies of 
a global character are to apply on territory of states irrespective of any 
transboundary or transfrontier effect, and are to govem zones that are not under 
any national territorial competence." 

Já Cano2° , assinala que o DAI abrange três diferentes categorias de 
princípios e normas, a saber: 

A.- Recursos naturais e elementos ambientais que pertencem à 
Humanidade; 

A Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no seu 
Relatório de 1987, dedica todo um capítulo à gestão, em favor do "interesse 
comum", dos chamados "global commons"", referindo-se a estes como zonas 
onde nenhum Estado pode alegar jurisdição. 

Estas áreas pertencem à Humanidade, tem o status deres communis.21 No 
Direito Internacional considera-se áreas sujeitas a este tratamento a Antártida, a 
Atmosfera, o Espaço Cósmico, a Lua e o Alto Mar22 . 

la .- L. Cheng. Op, cit. p. 180 

19 .- A.C. Kiss. Droit lntemationale de l'environnement, 46 Pedone, 1989. Citado por A. A. 
Cançado T . The Contribution of Intemational Human Rights Law to Environrnental Protection, 
With Special Reference to Global Environmental Cbange. in Environmental Change and 
Internationa/ Law: New Challenges and Dimensions. Op, cit. p.246. 

20 .- Citado por T . Mukai. Ob. cit. p. 161. 

21 .- Segundo o Direito Romano as áreas denominadas res communis pertenciam a todos, e eram 
não suscetíveis de apropriação; entre estas areas considerou-se ao ar e a luz do sol. Ver B. 
Larscban and B. C. Brennan. The Commoo Heritage ofMankind Principie. in International Law. 
Co/umbia Journa/ of Transnationa/ Law. Vol. 21. 1983. N°2. p. 3315 ss. Também C. Klein
Chesivoir. Avoiding Environmental lnjury: The case for Widespread Use of Environmental 
lmpact Assessments in Intemational Development Projects. in Virginia Journa/ of Transnational 
Law. Vol.30. N° 2. 1990. p. 519. 

22 .- O Tratado da Antártida, de 1959, classifica a Antártida como res communis. Da mesma 
forma o Tratado deProscrição das Experiências com Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço 
Cósnúco e sob a Águas Subterrâneas, de Agosto de 1963, inclui dentro desta categoria res 
communis as ditas áreas. Considera-se, também, que o Tratado sobre os Pricípios Reguladores 
das Atividades dos Estados na Exploração e do Espaço Cósnúco, Inclusive a Lua e Demais 
Corpos Celestes, de 1967, sujeita a este regime as áreas mencionadas no Tratado. A Convenção 



48 

B.- Recursos naturais e elementos ambientais compartilhados por dois ou 
mais países; 

Cabe mencionar o caso dos rios internacionais como um exemplo de 
recursos naturais compartilhados por diversos Estados. 

C.- Efeitos extraterritoriais do uso de recursos naturais ou elementos 
ambientais nacionais. Estes podem ser mundiais, regionais ou ainda bilaterais. 
Excluem-se os problemas institucionais e políticos, não jurídicos, geradas no 
processo de cooperação internacional. 

2.3.- Autonomia: 

Existem posições coincidentes no sentido de que o DAI, não constitui um 
ramo autônomo do Direito, nem sequer tem caracteristicas suficientes para ser 
considerado ramo específico do Direito Internacional, e que regula um área 
especifica das relações internacionais. Assim, podemos falar do DAI, tal como se 
pode falar de Direito Internacional do Mar, do Direito do Desenvolvimento, do 
Direito dos Tratados, do Direito Fluvial. Mais ainda: tem-se afirmado que o 
conjunto de normas que integram o DAI, não excede o âmbito das relações 
jurídicas reguladas pelo Direito Internacional Público . 

. Posições como estas foram sustentadas por especialistas renomados, como 
o Prof. Kiss, que em 1975, dizia que o "DAI é o conjunto de regras de Direito 
Internacional Público cuja finalidade é a de proteger o equih'brio essencial do 
meio humano"23 • 

Da mesma forma Rey, baseado na definição anterior, afumou em 1982 que 
"No constituyendo una rama autonoma, ai menos en la actualidad, sus normas 
[do direito ambiental] se crean, modifican o extinguen por los procedimientos 
usuales dei Derecho Internacional de nuestra época"24 • 

Seguindo o mesmo posicionamento, Do Nascimento e Silva25 faz a 
seguinte colocação: 

"No caso do Direito Ambiental Internacional, verificamos que é 
construído pelas regras usuais de direito internacional, desenvolvidas 

sobre o Alto Mar de 1958 também expressamente estabeleceu que esta área fica aberta a todas 
as nações. 

23 .- E. Caro. Op, cit. p. 75. 

24 .- Idem, Ibidem. p. 76. 

25 .- Do Nascimento e Silva. O Direito Ambiental lntemacional.in Jornal do Brasil, de 24 de 
dezembro de 1990. p.15 . 



49 

dentro de um enfoque ambientalista. E, repetindo, trata-se de uma 
expressão cômoda, e não deve ser considerada como ramo autônomo. 11 

Apesar disto, no transcurso do tempo, o incremento da crise ambiental 
mundial, a consideração da unidade dos ecossistemas integrantes do ambiente e, 
principalmente, o reconhecimento do direito humano a um ambiente sadio que 
permita as gerações presentes e futuras viver num ambiente que forneça as 
condições necessárias para seu desenvolvimento, trouxe a necessidade de 
elaborar um sistema de regras particulares destinadas a disciplinar tal direito, o 
que levou os próprios autores a reavaliar sua posição com respeito às normas 
específicas integrantes do Direito Ambiental Internacional resultando numa 
quantidade apreciável de instrumentos jurídicos internacionais que dispõem sobre 
a existência deste Direito. 2 6 

O mesmo autor Kiss. A. 27 , já em 1991 apresenta uma nova posição sobre 
DAI: "Environmental law is a new branch of general intemational law: it is less 
than a quarter of centwy old. Still, the development of international 
environmental law cannot ignore the context of general international law. 11 

Pode-se observar o reconhecimento de um novo ramo do Direito 
Internacional, ainda que o seu desenvolvimento não possa ignorar o contexto do 
DI. tal como expressou também o autor Peng L.C.28 : 

11Now international 
environmental law has become an important discipline and an integral part of 
contemporary international law. lntemational environmental law is in a state of 
constant and continuos development. 11 

A doutrina já reconheceu que o DAI constitui um ramo do DI, mas não 
existe ainda fundamento jurídico que possa esclarecer a questão de saber até que 
ponto, nos dias atuais, já existiria, de forma acabada, um Direito Ambiental 
Internacional, com características próprias e despregadas do Direito Internacional 
Público, ou do Direito Internacional Privado, constituindo-se num ramo 
autônomo da Ciência Jurídica. 

E ao contrário, alguns autores reconhecem que o DAI está ainda na fase 
primária do seu desenvolvimento2 9 , pois a maior parte das suas normas vem dos 
Tratados, Convenções, particularmente regionais, sub-regionais ou bilaterais, 
além da aplicação dos princípios gerais do direito, e principalmente, do direito 
costumeiro; 11 

••• the majority of environmental rules, whether laid down in, 

26 .- Por exemplo a Resolução de 22 de dez.embro de 1989, da Assembléia Geral da ONU, 
mediante a qual convocou-se à Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. 

2 7 .- A Kiss. The Development of lntemational Environmenal Law Publicado nos Anais da 
Conferência lntemational de Direito Ambiental de 1991. Rio de Janeiro. p. 15. 

2a .- L. Peng. Op, cit. p. 182. 

29 .- S. Bilderbeek. p.48 
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conventions or in customélI)' law"3o . Porém, o Prof. Brownlie. 1.31 , conclui que 
as normas internacionais costumeiras da proteção ambiental "provides limited 
means of social engineering", ou seja, as limitações do costume evidenciam a 
necessidade de um desenvolvimento de novas instituições, padrões e regimes 
aplicáveis à proteção ambiental; do mesmo modo Bilderbeek. 32 , enfatiza que: 

" ... a rule of customélI)' law can be concluded :from the conduct of 
States. But this method is rather hard to apply in environmenal law, 
because it is a very new field of law and many States have not yet 
been truly confronted with intemational environmental law. Therefore 
the conduct of States cannot always be estimated" 

Além de mais, o Prof. Soares33 , diz : 

O fenômeno do surguimento e vigorosa presença da temática da 
proteção ambiental a nível internacional, de forma constante, a ponto 
de exigir uma sistematização particular, acompanhado de todas as 
novidades que se têm verificado no novo enfoque para os problemas 
tradicionalmente resolvidos nos mencionados Direito Internacional 
Público e Direito Intemacinal Privado, parece apontar para uma certa 
autonomia daquele ramo novíssimo. Contudo, a metodologia no 
tratamento das questões, as estruturas das regras do Direito 
Internacional Público e do Direito Internacional Privado, bem como as 
finalidades das norma deles (respectivamente: a realiz.ação da justiça 
entre Estados e naquelas entre indivíduos submetidos à jurisdição de 
estados. diferentes) não foram ainda modificadas de forma substancial, 
com o novo objeto; bem ao contrário, na resolução de novos 
problemas, suscitada pela citada emergência, os princípios e normas 
do Direito Internacional Público e do Direito Internacional Privado 
foram e serão chamados a dar uma solução, sem que haja qualquer 
alteração, em beneficio de um "tertius genus", daqueles elementos, 
que os tomam ramos bem definidos da Ciência Jurídica. [ ... ] Em nossa 
visão, a temática da proteção do meio ambiente internacional, não se 

30 .- Idem, Ibidem. p. 48. 

31 .- 1. Brownlie. A Survey of International Customary Rules of Environmental Protection. 13 
Nat. Resources J. 180 (1973). Citado por G. Pabner. Op. cit., p 266. Iguabnente W . Andrew 
S. Oh, cit. na p. 502. considera que, "Customary international law, apart from human rights 
norrns, has proved largely inadequate when applied to environmenta.l damage" ... 

32 .- S. Bilderbeek. Op. cit. p. 49. Também ver A. Kiss. Anais da Conferência lntemational de 
Direito Ambienta/ de 1991. Rio de Janeiro. p. 16. diz que "little customary law - which could fill 
the gaps - has developed beca.use of the shortness of time." 

33 .- G. Soares. As Responsabilidades no Direito Internacional do Meio Ambiente Tese para 
Professor Titular de Direito Internacional Público da faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Campinas: Komedi Editores, 1995.p. 25,26. 
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constitui num objeto de tal maneira típico e particularizado, a ponto de 
justificar retirá-lo das íntimas relações que devem existir entre seus 
aspectos e as categorias e institutos do Direito Internacional Público e 
do Direito Internacional Privado, para, a final, abrir-se uma discussão 
sobre trazer os conceitos já estabelecidos nestes Direitos, para aquele 
outro, que, supostamente, teria uma individualidade e eventuais 
oponibilidades a estes. A globalidade da temática do meio ambiente 
internacional, exige uma interdisciplinariedade entre os ramos da 
Ciência Jurídica, da mesma forma que o tem exigido entre os ramos de 
outras Ciências da Natureza, entre elas, e delas com as Ciências 
Exatas, e as Ciências do Comportamento Humano (estas, nos aspectos 
do fazer e agir). 

3- As Fontes do Direito Ambiental Internacional 

A expressão fontes de direito pode ser considerada em duas acepções: como 
fontes formais, ou seja, como processos de formulação do conteúdo de certas 
regras e como fontes materiais, isto é, como razões do surgimento do conteúdo 
das fontes formais; por exemplo, as necessidades sociais. Apenas as fontes 
materiais criam direito, enquanto as fontes formais se limitam a revelá-lo. 

Constituindo o Direito Ambiental Internacional num ramo do Direito 
Internacional, as suas fontes são também as numeradas no Artigo 38 do Estatuto 
da Corte Internacional de Justiça : 

"1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o Direito 
Internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: 

a) as convenões internacionais, quer gerais, quer especiais, que 
estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados 
litigantes; 

b) o costume internacional, como prova de uma prática geral 
aceita como sendo de direito; 

c) os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações 
civilizadas· 

' 

d) sob reserva do disposto no artigo 59, as decisões judiciais e a 
doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações, como 
meio auxiliar para a determinação das regras de direito. 

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de 
decidir ex aequo et bono, se as partes estiverem de acordo." 
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Tendo em conta o disposto no Estatuto da Corte o renomado Prof. V. 
Marotta Rangel34 classifica as fontes do Direito Internacional em três espécies: 

"1- fontes principais: a) as Convenções internacionais; b) os costumes 
internacionais; e c) os princípios gerais de direito. 2- fontes 
subsidiárias: a) jurisprudência internacional; e a doutrina. 3- fonte 
complementar: a) a eqüidade." 

Considera-se, a seguir, cada uma dessas fontes: 

1) As Convenções internacionais, ou seja, os tratados internacionais: 

A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 23 de maio de 1969, 
nos deixa de sobreaviso quanto ao alcance das palavras tratado e convenção, 
usados no direito internacional: "a expressão tratado designa um acordo 
internacional, quer esteja consignado num instrumento único, quer em dois ou 
vários instrumentos conexos, e qualquer que seja a sua denominação particular"; 
alínea a) do n.1 do artigo 2.º. 

Quer dizer, o acto jurídico plurilateral, concluído entre sujeitos de direito 
internacional e submetido por estes à regulamentação específica deste direito, 
tanto pode ter a designação de carta, acordo, estatuto, pacto, convenção, tratado, 
protocolo, declaração, etc. O que define, portanto, esta fonte de direito segundo 
De Azevedo S. 35 , " é o seu carácter plurilateral, a submissão da sua 
regulamentação ao Direito Internacional e a sua conclusão entre sujeitos deste 
ramo de direito, de nada importando, internacionalmente, a designação que lhe 
seja atribuída, em cada caso concreto." 

Os Tratados são as fontes por excelência do Direito Ambiental 
Internacional, sobretudo porque nestes vinte anos de existência o surgimento de 
regras tidas como de lege lata ainda não tiveram tempo de se formar. 

O progresso do DAI tem sido extremamente rápido e é possível enumerar 
hoje Tratados de cunho genérico (chamados umbrella conventions), bem como os 
de natureza mais específica. Podem ainda ser globais, regionais ou bilaterais. 
Versam sobre todos os aspetos do DAI, como os de proteção da fauna e da flora, 
a proteção do solo, mares , rios, a água, e outros inúmeros tratados de combate à 
poluição terrestre, marinha e da atmosfera. 

A Convenção de Viena mencionada anteriormente rege a determinação do 
vínculo convencional entre Estados soberanos. E outra Convenção, também, de 

34 .- V. Marotta. As Fontes do Direito Internacional. Cap II. in Direito Internacional Público 
(Volume 1) 1974. Ministério da Marinha. Escola de Guerra Naval. EGN- 101, p. 11.5 

35 .- De Azevedo, A. S. Lições de Direito Internacional Público 4.a edicão. Coimbra editora 
Lintitada. 1988.p. 123. 
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Viena celebrada em 1986, aplica-se aos Tratados entre Estados e organizações 
internacionais, ou somente entre estas últimas. 36 

2) Os costumes internacionais: 

Sobre esta fonte diz o professor Rezek37 : 

"A normajuridica costumeira, nos termos do Estatuto da Corte, resulta 
de "uma prática geral aceita como sendo o direito". Essa expressão dá 
notícia do elemento material do costume, qual seja a prática - a 
repetição, ao longo do tempo, de um certo modo de proceder ante 
determinado quadro de fato-, e de seu elemento subjetivo, qual seja a 
convicção de que assim se procede não sem motivo, mas por ser 
necessário, justo, é conseqüentemente jurídico" 

- Elemento material. O procedimento cuja repetição regular constitui o 
aspecto material do costume não é necessariamente positivo: pode, também, 
cuidar-se de uma omissão, de uma abstenção, de um não fazer frente a 
determinado contexto. Na ação ou omissão, os respectivos sujeitos hão de ser 
sempre pessoas jurídicas de direito internacional público. Até algumas décadas 
atrás dir-se-ia singelamente que os sujeitos de todo procedimento, ativo ou 
passivo, habilitado a perfazer o elemento material da norma costumeira, hão de 
ser sempre Estados soberanos. Hoje, não pode-se negar que aquelas outras 
personalidades jurídicas de direito das gentes, as organizações internacionais, têm 
também qualidade para integrar o processo de produção do direito 
consuetudinário, já que não há fundamento lógico que leve a pensar de modo 
diverso. 

- Elemento subjetivo. O elemento material não é suficiente para dar ensejo à 
norma costumeira. E necessário, para tanto, que a prática seja determinada pela 
opinio juris, vale dizer, pelo entendimento, pela convicção de que assim se 
procede por ser necessário, correto, justo, e, pois, de bom direito. Sem este 
segundo elemento, a prática internacional não passa de mero uso, uma vez que 
lhe falta a consciência da sua juricidade. 

- Elementos de prova do costume internacional. Ninguém ignora a 
dificuldade que existe na prova do costume. Geralmente, lança-se mão, com tal 
intento, da prática diplomática, da troca de notas, dos protestos governamentais, 
das colectâneas de decisões dos tribunais internos, dos tribunais internacionais e 
das organizações internacionais e, finalmente, da opinião da doutrina. 38 

36 .- J. Rezek. Direito Internacional Público. Curso Elementar. 3a edição, revista e atualizada. 
São Paulo. Editora Saraiva 1993. p. 13 e 14. 

37 .- Idem, ibidem. p. 122. 

38 .- A. De Azevedo. Op, cit. p. 112. 
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Do Nascimento e Silva.39 , considera que o costume como fonte de DAI, 
embora tenha perdido sua importância, face aos tratados, a sua influência não 
pode ser ignorada, principalmente, numa área como a ambiental em que a 
evolução da matéria é rápida, exigindo a adaptação das regras aceitas a realidade 
do momento. Porém, desde que se comprove que uma prática é contínua e 
generalizada, nenhuma duração é requerida: uma prática prolongada não é 
necessária. Isto, contudo, não deve ser interpretado como o endosso à ideia de um 
"instant international law". 

Por outro lado, alguns Estados, unilateralmente, adotaram medidas de 
precaução para reduzir os efeitos extraterritoriais de suas atividades. Por 
exemplo, na realização de provas nucleares no Pacífico, tanto Estados Unidos 
quanto a Inglaterra estabeleceram áreas de perigo, notificando sobre a existência 
do perigo, e estabelecendo controle específico das provas, de forma que seja 
minimiz,ada a dispersão da radiação. Estes Estados mediante a prática destas 
medidas que não são impostas por norma positiva alguma, reconhecem uma 
obrigação consuetudinária para conduzir suas atividades sem causar prejuízos a 
outras nações. 4 o 

3) Os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas. 

Na doutrina ficou estabelecido que se trata dos "princípios gerais aceitos 
por todas as nações in foro doméstico, tais como certos princípios de 
processo, o princípio da boa fé, e o princípio da res judicata". 41 

Alguns destes princípios do direito interno de alguns Estados inclusive 
levaram à própria Corte Internacional de Justiça a reconhecer que um dos 
"general and well-recognized principies" de Direito Internacional colige-se da 
seguinte regra "cada Estado tem a obrigação de não permitir, tendo 
conhecimento, que seu território seja utilizado para atos contrários aos direitos de 
outros Estados".42 Que na área do DAI é de grande importância. 

Da mesma forma, pode-se identificar a influência destes princípios 
domésticos na formação dos princípios gerais do DAI. Como já definido na 

39 .- G. do Nascimento e S. Op, cit. p. 16 

40 .- Nombre p. 653. 

41 .- J. F. Rezek. e A. de Azevedo S. Op, cit. p. 138 e 187 respectivamente. 

4 2 .- Ver Jntroductory Notes. Restatement ofthe Law Third: The Foreign Relations Law ofthe 
United States. Vol. Second. Part N. The American Law Institute. p. 100. Part V. Corfu Chanel 
Case (merits) (United .Kingdom/ALbania), (1949)1.C.J. Rep. 4, 22. Incrementa-se ainda que; 
"The United Nations Survey of lnternational Law concluded that "there has been general 
recognition of the rule that a State must not permit the use of its territory for purpouse injurious 
to the interests of other States in a maner contrary to international law". 
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seguinte regra enfatizada por H. Lauterpacht43 : "a State is bound to prevent such 
use of its territory as, having regard to the circumstances, is unduly injurious to 
the inhabitants of the neihboring State." Um fundamento histórico decorrente do 
princípio do Direito Romano Romano sic utere tuo ut alienum non laedas (utiliza 
tua propriedade de forma que não prejudique a propriedade de outros). Este 
princípio veio a constituir-se um dos princípio gerais do DAI aplicáveis segundo 
o Artigo 38(1)(c), do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 

Este princípio tem sido amplamente considerado no contexto das relações 
provenientes dos cursos de águas internacionais, como foi estabelecido em 1911 
pelo Instituto de Direito Internacional, o qual fixou que onde as fronteiras de dois 
Estados seja integrada por um rio, nenhum destes Estados pode "no seu território, 
utilizar ou permitir a utilização das águas de forma que interfira 
significativamente na sua utilização para o outro Estado, cidadãos ou entidades 
privadas". 4 4 Da mesma forma, nos casos de poluição aérea transfronteiriça este 
princípio é freqüentemente citado pelos tribunais como fundamento das suas 
Resoluções .. 

Cabe também enfatizar que a consideração destas regras constituíram 
fundamentos básicos no julgamento do Corfu Chanel Case4 5 entre o Reino 
Unido e a Albânia, levada perante a CU, a mesma que determinou a obrigação 
violada pela Albânia, decorrente do Princípio Costumeiro de Direito 

43 .- lntroductory Note. Restatement of the Law Third: The Foreign Relations Law of the 
United States. Vol Second. Part V. Op, cit. p. 100. Igualmente diz J. Barron. Op, cit. p. 653. 

44 .- Idem, Ibidem. p.100. 

45 .- The Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania). Tomado de J. Barron. "After 
Chemobyl: Liability for Nuclear Accidents Under International Law". in Columbia Joumal of 
Transnational Law. Vol. 25. n°3. 1987. p. 652. O caso do Estreito de Corfu foi solucionado 
através de três sentenças da Corte Internacional de Justiça: a) de 25/111/1948 (sobre as exceções 
preliminares), b) de 9/IV/1949 (sobre o mérito) e c) de 15/Xll/1949 (fixação do montante das 
reparações devidas pela Albânia ao Reino Unido). O fato foi que, a 22 de outubro de 1946, dois 
contratorpedeiros britânicos chocaram-se contra minas, no Estreito de Corfu, do que resultou 
grande perda de vidas humanas e materiais. O Conselho de Segurança da ONU foi convocado, 
pela tensão criada entre os dois países, e acabou por convidar a Albânia (que não era membro da 
Organiz.ação), com base no Art. 32 da Carta da ONU, a participar dos debates; tendo esta 
aceitado o convite, Albânia e o Reino Unido, em virtude da resolução de 9 de abril de 194 7 do 
Conselho de Segurança, foram exortados a submeter o litígio, de imediato, à Corte Internacional 
de Justiça, conforme o disposto no Estatuto da mesma. E resolvidas as exceções preliminares 
sobre a competência da CU, suscitadas pelo fato de a Albânia não ser membro da ONU, bem 
como sobre questões processuais relativamente a aspectos de jurisdição da Corte, e tendo este 
país indicado um juiz "ad-hoc" de sua nacionalidade (Art. 31, 2 do Regulamento da CU), no 
mesmo dia da primeira sentença, os Estados litigantes firmaram um compromisso, que deveria 
servir de base para a competência da CU, quanto ao mérito. Um dos termos do Compromisso 
submetidos ao julgamento da CU foi: a Albânia é responsável, segundo o Direito Internacional, 
pelas explosões que tiveram lugar em 22 de outubro de 1946, nas águas albanesas, e pelos danos 
e perdas humanas que a elas se seguiram, e seria o caso de oferecer-se reparações? 
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InternacionaL segundo o qual compete ao Estado competente o dever de advertir 
terceiros Estados sobre situações perigosas que possam existir nos espaços 
submetidos à jurisdição daquele e de "não deixar utilizar-se seu território para 
fins e atos contrários aos direitos de outros Estados" 

4) As decisões judiciárias dos tribunais e a doutrina dos publicistas mais 
qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das 
regras de direito serão também levadas em consideração pela CIJ. 

Cabe mencionar que nem a jurisprudência nem a doutrina são fontes 
imediatas e formais de direito internacional público. De modo que a decisão que 
a CU venha a emanar não pode apoiar-se senão nas regras das três alíneas do n. 1 
do artigo 38., do seu Estatuto. O papel da jurisprudência e da doutrina é apenas o 
de servirem de meios auxiliares na determinação do sentido daquelas regras. 

Especial referência merece o Trail Smelter Arbitration, 46 cujo laudo 
arbitral, de 11 de março de 1941, teve grande influência sobre o Direito 
Ambiental em geral. O Tribunal arbitral constatando a inexistência de 
precedentes nas relações internacionais relativos à poluição do ar e da água, 
passarram a estatuir, com base nos precedentes jurisprudenciais da Corte 
Suprema dos EUA, e decidiram: 

" ... o Tribunal considera que as decisões citadas, tomadas no seu 
conjunto, constituem uma base adequada para suas conclusões, 
notadamente no sentido de que, segundo os princípios do Direito 
Internacional, assim como o direito dos Estados Unidos, nenhum 
Estado tem o direito de usar ou permitir o uso do seu território, de 
maneira que emanações provoquem um prejuízp no território de um 
outro Estado ou às propriedades e pessoas que nele se encontrem, no 
caso de tratar-se de conseqüências sérias e de o prejuízo ter sido 
provado por provas claras e convincentes" 

46 .- Trail Smelter Case (United States v. Canada) Tribunal Arbitral, 1941. 3 U. N. Rep. Int'l 
Arb. Awards 1905, 1907 (1949). A Fundição de zinco e chumbo, situada no Canadá, localizada 
em Trai!, na Colúmbia Britânica, expelia quantidade apreciável de gases sulfurosos que, 
atravessando a fronteira com os EUA, causavam sérios prejuízos na cidade de Newport, na fonna 
de chuva ácida ou de deposições de quantidades de compostos com ácido sulfúrico, no vizinho 
Estado de Washington, uma das unidades federais deste país. A princípio, várias indenizações 
foram pagas pela Fundição, em pleitos perante tribunais internos norte-americanos ou por 
acordos bilaterais privados. Em 1925, foi criada uma associação de pessoas lesadas, tendo, em 
1927, o Governo federal dos EUA apresentado uma reclamação direta ao Canadá; fracassadas as 
tentativas de um acordo entre os Estados, enfim, a 15 de abril de 1935, foi assinado um 
compromisso em que EUA e Canadá resolveram submeter a controvérsia a wna arbitragem 
internacional. Houve duas sentenças arbitrais, uma de 16 de abril de 1938 e a sentença final, de 
11 de março de 1941, que apresenta maior interesse, uma vez que dispôs sobre comportamentos 
futuros da empresa privada canadense e nos fatos vindouros de novas violações da nonna 
jurídica, então declarada existente nas relações entre os Estados limítrofes. Ver G. Soares. Op, 
cit. p.144-145. 
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Em aplicação da regra definida, o Canadá foi declarado responsável pelos 
danos causados pela Fundição Trail Smelter, uma vez que era seu dever velar 
para que os atos de pessoas submetidas à sua jurisdição não violassem as 
obrigações que o Direito Internacional atribuía aos Estados. 

Em 1972, o Canadá citou como base das suas reclamações o princípio 
estabelecido pelo Trail Smelter contra os Estados Unidos quando o vazamento de 
óleo no Cheny Point Washington, contaminou as praias da British Columbia. 4 7 

Mencionam-se, ainda, outros casos como o resolvido pela Sentença da 
Corte Internacional de Justiça no caso do Canal de Corfú, já referido, de onde 
inferiu-se a regra geral de que os Estados não podem permitir, tendo 
conhecimento, que seu território seja utilizado para atos contrários aos direitos de 
outros Estados. Esta regra aplicada, ao direito ambiental, foi definida no 
Princípio 21 da Declaração de Estocohno de 1972, a qual é geralmente 
considerada como uma expressão aceita de norma costumeira. 4 8 

Também o "Nuclear Tests Case", de 1973,49 no qual a Austrália e a Nova 
Zelândia denunciaram a França perante a Corte Internacional de Justiça, pelas 
provas nucleares que vinha realizando no Pacífico Sul, os denunciantes, baseados 
no princípio similarmente enunciado no Trail Smelter Case argüiam que a França 
não tinha nenhum direito de permitir que atividades dentro da sua jurisdição 
possam causar dano significativo a territórios estrangeiros. Apesar da CU não ter 
emitido a sua Decisão final, dois juízes ,durante as reuniões deliberativas do 
caso, afirmaram que se as provas nucleares da França houvessem ocasionado 
danos significativos, estes determinariam a sua responsabilidade internacional. 50 

Outro caso envolvendo dois Estados, frequentemente citado na doutrina, é o 
do Lago Lanoux, resolvido por um Tribunal Arbitral, a 19 de novembro de 1956, 

4 7 .- Reporters'Note. Restatement of the Law third: The Foreign Relations Law of the United 
States. Vol. Second. Part V. Op, cit. p. 110. 

4 e .- S. Bilderbek. Op, cit. p. 50 

49 .- Nuclear Tests Cases (Australia and New Zeland. v. France, 1973 ICJ. 98 (Interim Order of 
June 22). Austrália e Nova Zelândia foram perante a CU, solicitando que França suspenda a 
realização de provas nucleares no Atol do Oceano Pacífico Sul. Os denunciantes argüiam que as 
referidas provas da França eram ilegais, segundo o Direito Internacional, já que estas podiam 
causar poluição sob os seus territórios, atmosfera e marés adjacentes. Questionou-se a 
possibilidade de danos significativos, a CU considerando os direitos dos denunciantes, emitiu 
uma medida de injunção preliminar, dispondo que a França evite realizar prova5 nucleares que 
possam causar poluição radioativa sob os territórios dos países recorrentes. A França 
eventualmente decidiu não empreender novas provas, porém a decisão de converter a medida 
injuntiva preliminar em permanente foi deixada de lado. Tomado de J.Barron."After Chemobyl: 
Liability for Nuclear Accidents Under lntemational Law". in Co/umbia Journa/ of Transnational 
Law. Vol.25, n.3, 1987. p. 653. 

5o .- J. Barron. Op, cit. p. 662. 
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concernente à uma reclamação da Espanha apresentada contra a França; este país, 
por força de trabalhos hidráulicos efetuados em solo françês, desviava as águas 
daquele lago pirineu, igualmente em solo francês, as quais eram posteriormente 
devolvidas ao rio Carol, que corre para a Espanha, como afluente do rio Sagres, 
este já no território catalão. Sobre este caso diz o Prof. Soares51 : 

"Na verdade, mesmo que se tenha em mira uma definição ampla de 
poluição (a ex.: a ocorrência de qualquer fato perturbador da ordem 
natural pela ação direta do homem no meio ambiente), o caso do Lago 
Lanoux tem um interesse indireto no que respeita à poluição, mesmo 
porque, ficou provado que a França não deixaria de entregar a 
Espanha, ao final dos trabalhos de engenharia, os mesmos volumes e 
em idêntica qualidade de água, caso não houvesse os trabalhos 
hidráulicos em seu território". 

Cabe dizer, que a solução do caso do Lago Lanoux, abordou importantes 
questões relacionadas com outros temas além da poluição, tais como o da 
utiliz.ação múltipla para fins além da navegação, dos recuros hídricos de uma 
bacia internacional, e toda sequela de importantes questionamentos relativos aos 
critérios possíveis a serem considerados na qualificação do que seja uma "bacia 
hídrica internacional". 

Neste sentido, Palmer52 , diz que um dos aspectos analisados neste caso 
pode servir para determinar o princípio de que o Estado tem a obrigação de 
notificar quando suas atividades podem prejudicar o desfrute do meio ambiente 
de outro Estado, já que estes não podem ignorar os interesses dos outros. E que 
este princípio pode ser clara e obviamente aplicado em situações vinculadas ao 
esgotamento da camada de ozônio e às mudanças climáticas. 

No que se refere à doutrina dos autores mais qualificados, à mesma não tem 
sido atribuído papel importante pela prática internacional e a tendência da Corte 
da Haia é a de evitar citações dos autores. No entanto, numa área nova, como é o 
caso do Direito Ambiental, a doutrina pode exercer importante papel 
concatenando Tratados, resoluções e julgamentos apresentados de maneira 
concisa. 53 

O Estatuto da CIJ não menciona, dentre as fontes de direito Internacional, 
as Resoluções, recomendações, declarações, diretrizes das organizações 
internacionais, no entanto, estas exercem profunda influência na matéria 
ambiental, podendo-se mencionar como exemplo a Declaração de Estocolmo, de 
1972, Sobre o Meio Ambiente Humano. 

5 1 .- G. Soares. Op, cit. p. 147. 

52 .- G. Palmer. Op, cit. p. 265. 

53 .- G. do Nascimento e S. Op, Cit. p.16. 
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Muitos destes títulos que usualmente qualificam as decisões das 
organizações internacionais contemporâneas expressam conceitos desenvolvidos 
partindo das regras de direito costumeiro. E, podem servir para reforçar a 
presunção da opinio juris no estabelecimento da regra de direito costumeiro ou 
princípio geral de direito. Certas normas costumeiras são respaldadas por um 
número de Estados em conferências importantes ou pela própria Assémbleia 
Geral da ONU, que propicia o reconhecimento de certas regras como normas 
integrantes do Direito Internacional. O Princípio 21 da Declaração de Estocolmo 
é um claro exemplo deste processo. A regra de que os Estados não devem causar 
danos substanciais ao meio ambiente de outro Estado teve algum valor judicial 
antes desta Conferência, mas depois deste evento passou a ser aceita como 
norma consuetudinária do Direito das Gentes. 

S) Finalmente, quanto ao exposto no n.2, do artigo 38., do Estatuto da Corte 
da Haia, que reconhece expressamente "a faculdade de o juiz decidir ex aequo et 
bono, se as partes estiverem de acordo, explica o Prof. Rezek54 : 

"Parece generalizada a convicção de que a eqüidade pode operar tanto 
na hipótese de insuficiência da norma de direito positivo aplicável 
quanto naquela em que a norma, embora bastante, traz ao caso 
concreto uma solução inaceitável pelo senso de justiça do intérprete. 
Cuida-se então, decidir à luz de normas outras -mais comumente de 
princípios- que preencham o vazio eventual, ou que tomem o lugar da 
regra estimada iníqua ante a singularidade da espécie. Não é pois a 
própria eqüidade que substitui a norma faltante ou imprópria, qual se 
aquela, em vez de método, fosse ela mesma uma norma substantiva de 
ilimitado préstimo." 

O Estatuto da Corte da Haia é claro ao dispor, conforme acima mencionado, 
que o recurso à eqüidade depende da aquiescência das partes em litígio. De forma 
que, defrontando-se com a flagrante impropriedade, ou com a insuficiência das 
normas aplicáveis à espécie, a CIJ não poderá decidir à luz da eqüidade por seu 
próprio alvitre. A autorização das partes é de rigor. 

4.- Desenvolvimento das Normas Ambientais Internacionais para a Proteção do 
Meio Ambiente 

O eminente jurista Kiss. 55 , diferencia três fases na abordagem das normas 
internacionais para a proteção ambiental : 

5 4 .- J. Rezek. Op, cit. p. 152 e 153. 

55 .- A. Kiss. The implications of global change for the intemational legal system. in 
Environmental Change and International law: New Challenges and Dimensions. Ob, Cit. p. 
318-319. Uma analise similar relativo ao desenvolvimento do DAI fez o autor no artigo "The 
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"The first approaches to environmental protection were essenctially 
sectorial: separate norms and roles were adopted for continental 
waters, the sea, atmospheric pollution, and wildlife conservation . 
. . . The following stage in this evolution was the understanding that, 
although sectorial approches to environmental problems - hendling 
separately water pollution, sea pollution, air pollution, and wildlif e 
conservation - are still important, more attention should be paid to the 
substances that create pollution and may be founded in all the 
differents areas. . .. The latest approach to the protection of the 
biosphere consists thus in the international control of potencially 
harmful subtances at the different stages of their existence: 
production, transport, trade, use, and elimination of chemicals and of 
radioactive material." 

A diferenciação feita pelo autor Kiss pode ser evidenciada claramente no 
desenvolvimento das normas ambientais positivas contidas nos Tratados e 
Convenções internacionais relativos ao meio ambiente, cujo desenvolvimento 
dividimos em duas fases, quais sejam : 

4.1.- Primeira Fase 

Segundo Hahn. & Richards. 56 , os países não deram muita importância à 
promoção da conservação e proteção dos recursos naturais até antes da primeira 
parte deste século. 

Brown57 , diz que "As primeiras normas internacionais relativas ao 
ambiente estiveram baseadas nos princípios da soberania nacional irrestrita sobre 
os recursos naturais e o princípio de liberdade absoluta no mar além do limite das 
três milhas territoriais." 

Os Tratados58 ambientais internacionais existentes no início deste século, 
sejam multilaterais ou bilaterais, estavam voltados para cuidar de questões 
relativas às águas fronteiriças, navegação, e direitos de pesca nos cursos de águas 
compartilhadas, particularmente do Rio Reno e outros cursos de águas europeus. 
Nestes primeiros anos foram concluídos alguns Tratados destinados à proteção de 

Development of lntemational Environmenal Law" publicado nos Anais da Conferencia 
lntemational de Derecho Ambiental de 1991. Rio de Janeiro. 

56 .- R. W. Hahn and K. R. Richards. "The Intemationalization of Environmental Regulation". 
Harvard lnternational Law Journal. Spring 1989. Vol. 30, n. 2. p. 423. 

57 .- E. Brown. Op, cit. p. 7 

58 - Nos anexos pode-se encontrar a lista dos Tratados e Convenções Internacionais relativos ao 
Meio Ambiente. 
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espécies animais de valor comercial, destacando-se a Convenção para a Proteção 
dos Pássaros Úteis para a Agricultura de 1902 e o Tratado para a Preservação e 
Proteção das Focas de Pele assinado em 1911. 

No entanto, o Artigo IV do Tratado Das Águas Fronteiriças entre os Estados 
Unidos e Canadá, particularmente já tinha estabelecido a não poluição das águas· 
: "It is worth noting, however, that Article IV of the 1909 United States-United 
Kingdom Boundmy Waters treaty stated that water shall not be polluted on either 
side to the injwy ofheath or property on the other. "59 

Quanto à jurisprudência internacional, a referência clássica, a partir da 
primeira metade deste século, foi o Trail Smelter Arbitration Case entre o Canadá 
e os Estados Unidos, em cujo laudo arbitral ficou estabelecida a responsabilidade 
do Canadá pela poluição transfronteiriça da atmosfera do estado de Washington, 
como conseqüência das atividades desenvolvidas pela Smelter Copper. A decisão 
do Tribunal Arbitral foi amplamente difundida como uma afirmação do princípio 
da responsabilidade objetiva do Estado pelo dano ambiental, decorrente dos 
prejuízos causados a outro Estado estrangeiro por atividades desenvolvidas 
dentro da sua jurisdição. 

Esta resolução arbitral foi de vital importância, tanto na época quanto 
posteriormente, para o desenvolvimento do Direito Ambiental Internacional : 
"The fact that the Arbitration is a rare example of international environmental 
adjudication in this early period has given it an unusually important place in the 
legal literature. "60 

Nos anos 30 e 40, a idéia de conservação e preservação a níver 
internacional emergiu, inserida nos conceitos relativos ao uso dos recursos 
naturais, a qual pode ser percebida nas Convenções sobre a proteção da fauna e 
da flora: a Convenção de Londres de 1933, relativa à Preservação da Fauna e da 
Flora nos seus Estados Naturais; (dirigida principalmente para a África) e a 
Convenção de Washington de 1940 para a Proteção da Fauna e da Flora e das 
Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (dirigida principalmente para o 
hemisfério ocidental) que foram as primeiras a inserir estes conceitos de forma 
rudimentar, visando mais a conservação dos recursos de valor comercial. Cabe 
mencionar, também, a Convenção para a Regulamentação da Pesca da Baleia de 
1946, as Convenções relativas às atividades pesqueiras no mar, e quase no final 

59 .- E. Brown. Op, cit. p. 7. Tratado entre Estados Unidos de Norte América e Grã-Bretanha 
relativo as Águas Fronteiriças entre os Estados Unidos e Canadá. de 11 . O 1.1909. 

60 .- Idem, Ibidem. p. 8 
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dos anos 40 a Convenção Internacional de Paris para a Proteção das Aves, de 
1950.61 

Na década de 50, o processo de elaboração dos tratados internacionais 
inserindo aspectos ambientas deu origem às seguintes Convenções: Convenção 
Internacional de 1954 para a Prevenção da Poluição do Mar por Óleo, e mais 
tarde, as Convenções de 1958 sobre a Plataforma Continental e para o Alto Mar, 
e já em 1959 foi assinado o importante Tratado da Antártida. Em 1960, novos 
riscos ambientais foram previstos parcialmente, por intermédio de Tratados 
relativos à responsabilidade pelo dano nuclear, a saber a Convenção de Paris de 
1960 que estabeleceu a Responsabilidade Civil contra Terceiros no campo da 
Energia Nuclear, assim como a Convenção de Viena sobre Responsabilidade 
Civil por Danos Nucleares, de 1963. 

Quase no final dos anos 60 percebe-se um significativo aumento de novos 
Acordos ambientais internacionais de caráter multilateral. Em 1967 foram 
assinados o Tratado sobre os Princípios Diretores das Atividades dos Estados na 
Exploração e no Uso do Espaço Cósmico inclusive a Lua e Demais Corpos 
Celestes e a Convenção para o Controle da Poluição do Mar do Norte por Óleo. 
Em 1968 chegou-se à conclusão da Convenção Africana para a Conservação da 
Natureza e os Recursos Naturais e também outras importantes Convenções e 
Tratados Internacionais, visando a prevenção de possíveis danos provenientes da 
atividade nuclear complementando os acordos estabelecidos na pioneira 
Convenção de Paris. Ficou também estabelecida a responsabilidade civil pela 
poluição do mar por óleo na Convenção Internacional de Bruxelas, de 1969. 

4.2.- Segunda Fase 

A partir dos anos 70, quando se inicia a "era ecológica", observa-se uma 
ampla divulgação das questões ambientais e dos temas abrangidos pelas -
convenções e tratados internacionais. Os objetivos negociados nestas convenções 
difundiram-se muito além dos limites estabelecidos nas próprias convenções da 
primeira metade deste século. A partir desta década, os Tratados Internacionais 
começaram a inserir temas mais controvertidos, estabelecendo-se obrigações 
concretas e reclamando a responsabilidade direta dos Estados para proteger o 
meio ambiente em virtude do interesse comum da Humanidade62 • 

61 .- Idem, Ibidem. p. 8. Ver também sobre as Convenções o Registro de Tratados e Outros 
Acordos Internacionais Relativos ao Meio Ambiente. Nairobi. Maio de 1993. Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente. UNEP/GC.16/Inf.4 

62 .- A. Cançado. "The Contribution of Intemational Human Rights Law to Environmental 
Protection. With Special Reference to Global Environmental Change". in Environmental Change 
and lnternationa/ Law: New Cha/lenges and Dimensions. Oh, Cit. p. 249. O Autor diz "The 
global character of environmental issues is reflected in the question, e.g., of conservation of 
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As mudanças significativas dos temas abrangidos pelas normas 
internacionais são definidas claramente pela autora Weiss. B. 63 : 

"Ever since 1972, the scope of international agreements has expanded 
significantly: from transboundary pollution agreements to global 
pollution agreements; from preservation of designated species to 
conservation of ecosystems; from control of direct emissions into 
lakes to comprehensive river-basin-system regimes; from agreements 
that take effect only at national borders, to ones that constrain 
activities and resources use within national borders, such as those for 
world heritages and wetlands. The duties have also become more 
comprenhensive: from a focus on research and monitoring to 
provisions for reductions in pollutants." 

Como conseqüência desta nova visão ambientalista, deu-se ênfase à 
necessidade de se aprofundar em pesquisas, na cooperação internacional para o 
intercâmbio de dados científicos, reforçando-se os sistemas de monitoramento, 
além do reconhecimento de que o risco de dano ambiental deve ser reduzido na 
própria fonte; o que veio a se constituir o objetivo central do princípio 
fundamental da prevenção do dano ambiental, posteriormente desenvolvido. 

O reconhecimento da importância da prevenção do dano ambiental deu 
início à uma série de negociações de convenções e tratados que incluíram normas 
dirigidas para redução da emissão de poluentes, promovendo a introdução de 
mudanças na própria tecnologia utilizada e o controle da mesma, como pode ser 
observado no Protocolo de Helsinki, de 1985, de Convenção de Genebra das 
Nações Unidas sobre a Poluição Aérea Transfronteiriça de Longas Distâncias de 
1979, que exige a Redução das Emissões Anuais Nacionais de Dióxido de 
Enxôfre ou seus Fluxos Transfronteiriços pelo menos a 300/o para 199364 , e 
também no Protocolo de Montreal de 1987 sobre as Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozônio reforçado pelas Emendas e Modificações de 1990, que 
exigem que os clorofluorocarbonetos (CFCs) e halógenos sejam retirados 
progressivamente até o ano 2000 (exceto para alguns poucos usos essenciais). 

Neste sentido, nos anos 80, foram negociados e concluídos várias 
convenções e tratados internacionais multilaterais, o que evidencia um enfoque 
mais dinâmico dos problemas ambientais, além de ilustrar a rapidez com que as 
normas do Direito Ambiental Internacional estão se formando. Inclui-se nestes 
instrumentos internacionais, a importantíssima Convenção de Viena para a 
Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, que fixa toda uma estrutura para 

biological diversity; it is further illustrate, in particular, by the problerns linked to atmospberic 
pollution (such as depletion of ozone layer and global-dimate change)". 

63 .- E . Brown. Op, cit. p 9 

64 .- D. Wirtb. "A Matchmaker's Challeoge: Marrying Iotemational Law and American 
Enviroomental Law". in Virginia Journal ofthe lnternational Law. Vol. 32 N°2 1992. p . 38 1. 
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proteção da camada de ozônio, mas, principalmente, propicia o desenvolvimento 
da pesquisa, contrôle e intercâmbio de informações . a qual está sendo 
implementada, progressivamente, como se pode observar no seu Protocolo de 
Montreal, sobre as Substâncias que Esgotam Camada de Ozônio de 1987 e nas 
Emendas e Modificações de Londres já mencionadas. 

Devemos, também, citar a não menos importante Convenção de Basiléia 
sobre os Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, 
de 1989; as Diretrizes de Londres para o Intercâmbio de Informação sobre as 
Substâncias Químicas no Comércio Internacional; as duas Convenções da 
Agência Internacional para a Energia Atômica sobre a Pronta Notificação de 
Acidentes Nucleares e sobre a Assistência nos casos de Acidentes Nucleares ou 
Emergências Radiológicas desenvolvidas como conseqüência do acidente nuclear 
de Chernobyl, em 1986. 

Especial menção merece a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 
Mar de 198265 , que menciona especificamente a proteção e preservação do meio 
ambiente marinho, e que implicitamente reconhece a relação conexa entre os 
diferentes componentes do ambiente, como menciona o Prof. Kiss66 : 

" ... Article 195 of the Convention imposes upon states the duty "not to 
transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to 
another or transfonn one type of pollution into another." Thus the 
interconnection between different components of the environment has 
been recognized." 

Conjuntamente com estas negoc1açoes multilaterais, o processo de 
elaboração dos acordos ambientais a nível regional também foi incrementando-se 
rapidamente. Por exemplo, com o patrocínio da Comissão Econômica das Nações 
Unidas para Europa (ECE), foram concluídos três Protocolos de Convenção para 
Europa sobre Poluição Aérea Transfronteiriça de Longas Distâncias, 1979, a 
saber : Protocolos de Helsinki de 1985, já mencionado; de Sofia, de 1988, 
relativo ao Controle de Emissões de Óxido de Azoto ou Seus Fluxos 
Transfronteiriços, e o Protocolo de Genebra, de 1991, para o Controle das 
Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis e Seus Fluxos Transfronteiriços. A 
mesma ECE concluiu Acordos sobre estudos de impacto ambiental e acidentes 

65 .- A Convenção das Nações Unidas sobre Direitos do Mar, de 1982, depois de mais de 10 
anos de assinada em Montego Bay, Jamaica, entrou em vigor oficiahnente em 16 de novembro de 
1994. Revue Générale de Droit Internationa/ Pub/ic. Pierre-Marie Dupuy. Jean-Pierre 
Queneudec. Revue Publié e Avec le Concours du C.N.R.S. Tome 98/1994/4. p.1 

66 .- A. Kiss. The hnplications of Global Change for the International Legal System. in 
Environmental Change and lnternationa/ Law: New Chal/enges and Dimensions. Op, cit. 
p.318. 
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industriais transfronteiriços e também Acordos para os cursos de água 
transfronteiriços e para os lagos internacionais. 67 

Dentro dos Programas Regionais para os mares, instituído pelo UNEP, em 
1974, pode-se mencionar a conclusão de Convenções para a Proteção do Meio 
Ambiente Marinho, quais sejam: Convenção para Proteção do Meio Ambiente 
Marítimo e da Área Costeira do Pacífico Sudeste, Lima, 1981, e seus Protocolos 
respectivos; Convenção para a Cooperação na Proteção de Desenvolvimento do 
Meio Ambiente Marinho e Costeiro da Região Central e Ocidental da África, 
Abidjan, 1981, Convenção para a Proteção de Desenvolvimento do Meio 
Ambiente Marinho da Região das Grandes Caraiõas, Cartagena, 1983; 
Convenção para Proteção, Gestão e Desenvolvimento do Meio Marinho e 
Costeiro da Região da África Oriental, Nairobi, 1985, e outras mais. 

Na América do Sul também os p~ses integrantes do Tratado Amazônico, de 
1978, visando a cooperação entre os países integrantes da Bacia Amazônica, 
acordaram na Declaração de Brasília o estabelecimento das Comissões de Meio 
Ambiente e outra para proteger as Populações Indígenas; e na Ásia os membros 
do ASEAN concluiram o Acordo sobre a Conservação da Natureza e dos 
Recursos Naturais (Kuala, Lumpur, 1985) a qual estabelece a proteção dos 
ecossistemas e controle do comércio das espécies em perigo de extinção. 68 

Muitos destes acordos sequer foram concebidos há poucos anos atrás, pois 
os temas por eles abrangidos não eram suficientemente difundidos e conhecidos 
na comunidade internacional. Hoje, as normas destes novos acordos são 
geralmente mais ambiciosas e severas que as anteriores, requerendo métodos 
mais sofisticados para implementação e revisão do cumprimento das regras 
fixadas; 69 o que deixa, inclusive, a possibilidade de se incluir sanções 
comerciais como já foi fixado por alguns Tratados70 multilaterais, considerando 
que os temas abrangidos são de interesse mundial. 

67 .- E. Brown. Oh, cit. p. 10 

68 .- Idem, Ibidem. p. 11 

69 .- Sobre a elaboração dos Tratados Ambientais Internacionais ver R. W. Hahn and K. R. 
Richards. Oh, Cit. p. 421-446. Também P. C. Szasz. Intemational Nonn-marking. in 
Environmental Change and lntemational Law: New Challenges and Dimensions. Op, cit. p. 41-
80 

70 .- D. Esty~ diz "For example, trade officials have looked on nervously as intemational 
environmental agreements, such as the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer (Montreal Protocol), the Basel Convention on the Control of Trasboundary Movements of 
Haz.ardous Wastes and their Disposal (Basel Convention), and the Convention on Intemational 
Trade in Endangered Species ofWild Fauna and Flora (Cites), have incorporated trade sanctions 
to encorage broad participation and to displine countries that choose not to participate or fail to 
abide by the agreed upon environmental standards" .. . Tomado do artigo, Integrating Trade and 
Environment Policy Making: Firts Steps in the North American Free Trade Agreement. in Trade 
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5.- Princípios do Direito Ambiental Internacional 

Por conveniência metodológica, decidimos dividir em dois ítens a exposição 
dos princípios do DAI. No primeiro ítem apresentamos o resumo dos princípios 
elaborados pelo Grupo de Especialistas em Direito Ambiental da Comissão da 
ONU sobre Meio Ambiente, elaborados em 1986.71 No segundo, expomos os 
dez princípios apontados pelo autor Leme Machado(12 ), cuja elaboração levou 
em consideração a "Declaração do Rio de Janeiro de 1992" e documentos 
internacionais anteriores. De modo a aprofundar o estudo feito pelo autor, 
inserimos considerações de outros autores, que em diversos textos referem-se a 
alguns dos princípios mencionados pelo Proí Leme Machado, além de considerar 
outros princípios não reconhecidos por ele. 

5.1.- Princípios elaborados pelo Grupo de Especialistas em Direito Ambiental da 
Comissão Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. 

O Grupo de Especialistas em Direito Ambiental da Comissão Mundial da 
ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento elaborou em 1986 um Relatório 
apresentando os "Proposal Legal Principies for Environmental Protection and 
Sustainable Development". Em síntese, os princípios propostos pelo mencionado 
grupo são os seguintes : 

1.- Princípios Gerais : Direitos e Responsabilidades 

1) Direito Humano Fundamental : Todos os seres humanos têm o direito 
fundamental a um meio ambiente adequado, a saúde e ao bem-estar; 

2) "Inter-Generational Equity" : Os Estados utilizarão e conservarão o meio 
ambiente e os recursos naturais para o beneficio das gerações presentes e futuras; 

and the Environment. Law, Economics, and Policy. Edited by D. Zaelke, P. Orbuch, R. 
Housman. Center for International Environment Law. Island Press. Washington, D.C. o Covelo, 
California. 1993. p .46. 

71 .- Final Report of the Legal Principies for Environmental Protection and Sustainable 
Development. elaborado pelo Grupo de Especialistas em Direito Ambiental estabelecido pela 
Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento criada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 1983. 

7 2 .- P . Leme. Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a Política Ambiental 
Brasileira. in Revista de lnformaçiJo Legislativa. Brasilia. 30 n.118 abr/jun. 1993 Publicação 
Trimestral da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal. p. 207. 



67 

3) Conservação e Uso Sustentável: Os Estados manterão os ecossistemas e 
os processos ecológicos essenciais para o funcionamento da biosfera., preservarão 
a diversidade biológica, e observarão o princípio de "optimum sustainable yield" 
no uso dos recursos naturais vivos e os ecossistemas; 

4) Padrões Ambientais e Monitoramento: Os Estados estabelecerão padrões 
de proteção ambiental adequada, e de sistemas de coleta e difusão de 
informações e observação regular dos recursos naturais e do meio ambiente, 
tendo como objetivo permitir o planejamento adequado da utilização dos recursos 
naturais e do ambiente para prevenir a interferência dos recursos naturais ou do 
ambiente, e garantir a oportuna intervenção mediante a identificação de políticas 
e métodos adequados. 

5) Avaliação Ambiental Prévia : Os Estados elaborarão ou exigirão Estudos 
de Impacto Ambiental nos projetos que possam afetar significativamente o meio 
ambiente ou recursos naturais; 

6) Informação Oportuna, Acesso, e Devido Processo : Os Estados 
informarão oportunamente a todas as pessoas sobre atividades que possam afetar 
significativamente o uso dos recursos naturais ou o ambiente e garantirão a todas 
as pessoas afetadas o acesso aos meios judiciais e administrativos internos sem 
discriminação alguma; 

7) Desenvolvimento Sustentável e Assistência : Os Estados garantirão que a 
conservação seja considerada como parte integrante do seu processo de 
planejamento e implementação das atividades desenvolvidas e proverão 
assistência a outros Estados, especialmente a países em vias de desenvolvimento, 
para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável; 

8) Obrigação Geral de Cooperar : Os Estados cooperarão de boa-fé com 
outros Estados na implementação dos direitos e obrigações anteriormente 
estabelecidas. 

II.- Princípios, Direitos, e Obrigações Relativas a Recursos Naturais 
Transfronteiriços e Interferência Ambiental. 

9) Uso Razoável e Eqüitativo : Os Estados utilizarão os recursos naturais 
compartilhados73 de maneira razoável e eqüitativa; 

73 .- "Transboundary natural resources, means a natural resource which physically crosses the 
boundary between an area under the national jurisdiction of a State and an area under the national 
jurisdiction of another State or an area beyond the limits of national jurisdiction to the extent that 
its use in an area under the national jurisdiction of one State may affect its use in an area under 
the national jurisdiction of another State or in an area beyond the limits of national jurisdiction or 
vice versa". Final Report on Environmental law. Legal Principies for Enviropnmental 
Protection and Sustainable Development. Use ofTerms. p. 37. 
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10) Prevenção e Diminuição : Os Estados deverão prever ou reduzir 
qualquer interferência ambiental transfronteiriça 7 4 que possa causar ou cause 
prejuízo significativo. 

11) Responsabilidade Objetiva "Strict Liability" : Os Estados adotarão todas 
as medidas preventivas razoáveis para limitar o risco na realização ou 
licenciamento de atividades perigosas, e garantirão que a compensação seja 
prevista, na eventual ocorrência de danos transfronteiriços significativos, mesmo 
quando as atividades não tenham sido conhecidas como sendo prejudiciais no 
momento que estas foram empreendidas; 

12) Convênios Prévios quando os Custos da Prevenção Excedem 
Amplamente o Dano Produzido : No empreendimento ou licenciamento de 
atividades que causem danos transfronteiriços menores que os custos da 
prevenção dos mesmos, o Estado empreendedor negociará com o Estado afetado 
em condições eqüitativas para que a atividade proposta possa ser realizada (se 
não houver acordo, pode-se recorrer ao art. 22. ); 

13) Tratamento Nacional : Os Estados aplicarão, pelo menos, os mesmos 
padrões de preservação ambientais nacionais quando se tratar de impactos sobre 
os recursos naturais compartilhados e interferências ambientais75 • (i.e., do not 
do to others what you would not to do your own citizens ); 

14) Obrigação geral de Cooperar em caso de Problemas Ambientais 
Transfronteiriços : Os Estados cooperarão de boa-fé com outros Estados para 
fazer uso racional dos recursos naturais compartilhados e prevenção efetiva ou 
diminuição das interferências ambientais transfronteiriças; 

15) Intercâmbio de Informação : Os Estados de origem proporcionarão 
oportunamente as informações relevantes aos outros Estados interessados em 
aspectos relativos a recursos naturais transfronteiriços ou interferências 
ambientais; 

16) Avaliação Prévia e Notificação : Os Estados proporcionarão prévia e 
oportuna notificação e informação pertinente aos outros Estados interessados 

74 .- "Transboundary environmental interference; means an environrnental interference ofwhich 
the physical origin is wholly or in part located either outside the area under national jurisdiction 
of a State in which the effects causro by the interference occur, or outside the area beyond the 
limits of national jurisdiction in which the effects caused by the interference occur." Final Report 
on Environmental Law. Legal Principies for Environmental Protection and Sustainable 
Development. Use of Terms. p. 38. 

75 .- "Environmental interferences, means any impainnent of human health, living resouces, 
ecosystems, material property, amenities, or other legitimate uses of a natural resources or the 
environrnent causOO, directly or indirectly, by man through polluting substances, ionizing 
radiation, noise, explosions, vibrations or other forms of energy, plants, animais, diseases, 
flooding, sand-drift or other similar means." Final Report on Environmental Law. Op, cit. p.38. 
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sobre as atividades planejadas que possam ter efeitos transfronteiriços 
significativos e elaborarão ou exigirão Estudos de Impacto Ambiental destas 
atividades. 

17) Consulta Prévia : Os Estados de origem consultarão, de boa-fé, desde o 
início da atividade, aos outros Estados envolvidos sobre a existência de 
interferência transfronteiriça ou potencial existência da mesma na utilização dos 
seus recursos naturais ou o meio ambiente; 

18) Compromisso de Cooperação na Avaliação Ambiental e Proteção : Os 
Estados cooperarão com os outros Estados interessados no monitoramento, 
pesquisa científica e estabelecimento de padrões relativos a recursos naturais 
transfronteiriços e interferência ambiental; 

19) Situações de Emergência : Os Estados desenvolverão planos de 
contingência para possíveis situações de emergência que causem interferências 
ambientais transfronteiriças, notificarão imediatamente e proverão a informação 
pertinente e cooperarão com os Estados envolvidos quando as emergências 
ocorrerem; 

20) Igualdade de Acesso e Tratamento : Os Estados garantirão a igualdade 
de acesso aos procedimentos administrativos e judiciais a todas as pessoas 
afetadas ou que possam ser afetadas pela interferência transfronteiriça no uso dos 
seus recursos naturais76 ou o meio ambiente; 

ill. - Responsabilidade dos Estados. 

21) Os Estados cessarão as atividades que infrinjam uma obrigação 
internacional relativa ao meio ambiente e proverão compensação pelos prejuízos 
causados; 

IV.- Solução Pacífica de Controvérsias. 

22) Os Estados solucionarão suas controvérsias ambientais pelos meios 
pacíficos. Se no prazo de 18 meses não se conseguir um acordo mútuo sobre a 
controvérsia, ou o meio de solução da mesma, a controvérsia será submetida à 
conciliação e, se, no entanto, esta não tiver sucesso, o próximo passo será a 
arbitragem ou recorrer a via judiciária a pedido de qualquer dos Estados 
envolvidos. 

7 6 .- "lnterference with the use of a natural resource, means any impainnent, directly or 
indirectly, by man of the use of a natural resource in so far it does not constituteº an 
environmental interference." Final Report on Environmental Law. Op, cit. p. 37. 
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5.2.- Princípios do Direito Ambiental Internacional Acordados na Declaracão do 
Rio de Janeiro de 1992. 

1) Princípio da obrigatoriedade da intetvenção estatal. 

"Deve ser confiada às instituições nacionais competentes a tarefa de 
planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos 
Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente." Esta disposição 
diz respeito ao que já estava estabelecido no Princípio 17 da Declaração de 
Estocolmo. Este princípio foi amplamente praticado mundialmente. Desta forma, 
os países, independentemente dos sistemas econômicos adotados, não devem 
omitir-se na tarefa de vigiar e controlar a utilização dos recursos ambientais no 
interior dos Estados. 77 

2) Princípio da prevenção e da precaução. 

Segundo Brown 7 8 , a obrigação de prevenir as catástrofes ambientais é 
parte do princípio da responsabilidade dos Estados, já estabelecido no Princípio 
21 da Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. Porém, se o 
Estado infringe esta obrigação de prevenir ele é o responsável pelo dano 
resultante ao meio ambiente do outro Estado. 7 9 

O Princípio da prevenção foi implementado primeiramente nas Convenções 
que regularam o transporte marítimo e terrestre de óleo e substâncias perigosas, e 
também na Diretiva de 1982 da Comunidade Européia Relativa aos Grandes 
Acidentes em Atividades Industriais, além de ter sido implementado em acordos 
entre os Estados Unidos e Canadá relativos a Recursos Naturais Compartilhados. 
BO 

O Prof. Leme Machado entende que o posicionamento preventivo tem como 
fundamento a responsabilidade de não causar perigo ao meio ambiente. É um 
aspecto da responsabilidade negligenciado por aqueles que se acostumaram a 
somente visualizar a responsabilidade pelos danos causados. Da responsabilidade 
jurídica de prevenir decorrem obrigações de fazer e de não fazer. 81 O Prof. 

77 
.- Idem, Ibidem. p. 208. 

7 8 .- E. Brown. Environmental Disaters ln International Law. in Anuario Jurídico 
lnteramericano 1986. p. 143 

7 9 .- Idem, Ibidem. p. 143 

so .- Idem Ibidem. p. 144 

81 .- P. Leme Machado. Os Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a Política 
Ambiental Brasileira. Ob, cit. p.209- 210; e E Rey. Derecho Internacional Ambiental. in 
Estudios de Derecho Internacional Ambiental. Cordoba. República ArgeniliÚl. 1982. 
Universidad Nacional de Córdoba. p. 79. 
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Leme Machado também divide em cinco ítens a aplicação do princípio da 
prevenção : 1) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um 
território, quanto à conservação da natureza e identificação e inventário das 
fontes contaminantes das águas e do ar, quanto ao controle da poluição; 2) 
identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um mapa 
ecológico; 3) planejamento ambiental e econômico integrados; 4) ordenamento 
territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo com sua aptidão; e 5) 
estudo de impacto ambiental. 

Segundo o Prof. Rehbinder82 , este princípio deve "inibir ou limitar mais 
adiante a margem do perigo, a criação possível de danos ambientais. Isto é, o 
risco residual para a população e para o ambiente deve limitar-se ao mínimo" 

Por outro lado, o "Fórum de Si ena sobre Direito Internacional do Meio 
Ambiente" afirmou em seu ponto n.4: "a abordagem "setor por setor" adotada 
pelas convenções, freqüentemente ditada pela necessidade de responder a 
acidentes específicos, comporta o risco de perder-se de vista a abordagem 
integrada à prevenção da poluição e à deterioração constante do ambiente. O 
modelo "reaja e corrija" deverá ser complementar de uma abordagem "preveja e 
previna": isto reforçará a segurança nas questões globais do meio ambiente". 83 

Já nos Estados Unidos a "Restament of Foreign Relations Law" de 1987, 
fixa na Sec. 601 que : 

"A state is obligated to take such measures as may be necessary, to the 
extent practicable under the circumstances, to ensure that activities 
within its jurisdiction or control a) conform to generally accepted 
intemational rules and standards for the prevention, reduction and 
control of injwy to the environment of another state or of areas 
beyond the limits of national jurisdiction." [ emphasis added] 8 4 

No que diz respeito ao princípio da precaução0s , o Princípio n.15, da 
Declaração de Rio de Janeiro de 1992, salienta que : 

82 .- Rehbinder, Eckard. Los princípios dei derecho ambiental en la república federal Alemana. 
Ambiente y Futuro. Buenos aires. Fundación Manliba, 1987, 157 p. Citado por P. A. Leme M. 
"Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e a Política Ambiental Brasileira". Op, cit. 
p. 209. 

83 .- Fórum de Direito Ambiental Internacional. Promovido pelo Governo da Itália. Siena, 1990. 
Cita.do por P. Leme M. Princípios Gerais de Direito Ambienta/ Internacional e a Política 
Ambienta/ Brasileira. Op, cit. p. 209 

84 .- E. Brown.Environmental Disaters ln International Law. Op, cit, p. 143. 

85 .- P. lbacher. Changing Requirements for International Information. in Environmenta/ 
Change and lntemationa/ law: New Cha//enges and Dimensions. Op, Cit. p. 97-98, assinala 
que: "The obvious needs for caution when proceeding rapidly in the face of uncertainly led 
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"Para proteger o meio ambiente medidas de precaução devem ser 
amplamente aplicadas pelos Estados segundo suas capacidades. Em 
caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a 
adoção de medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio 
ambiente." 

Não é preciso que se tenha prova científica absoluta de que ocorrerá dano 
ambiental, bastando o risco de que o dano seja irreversível ou grave para que não 
se deixe para depois as medidas efetivas de proteção ao ambiente86 • Existindo 
dúvida sobre a possibilidade futura de dano ao homem e ao ambiente, a solução 
deve ser favorãvel ao ambiente e não a favor do lucro imediato - por mais 
atraente que seja para as gerações presentes. 87 

Neste sentido, o Prof. Rehbinder88 entende que: 

"o princípio de prevenção exige que os fundamentos naturais da vida 
sejam conservados a longo prazo e explorados com precaução. O 
princípio de defesa somente contra os perigos certos como o 
conhecemos no direito do poder de policia ou somente da restauração 
do meio ambiente é contrário ao princípio de prevenção." 

3) Princípio da informação e da notificação ambiental. 

Segundo Machado. L. 89 , neste princípio agrupa-se parte dos pontos ns. 10, 
18 e 19 da Declaração do Rio de Janeiro, relativos ao direito de acesso das 

ministers from countries of the ECE region meeting in May 1990 to adopt the "Bergen 
Ministerial Declaration on Sustainable Development in the ECE Region", containing what has 
since become known as the precautionary principie." 

86 .- E. Brawn. Environmental Change and lnternationa/ Law: New Chal/enges and 
Dimensions. Ob, cit. p. 15; assinala que; "Since scientific uncertainty characterizes all 
environmental issues, a major challenge of intemational environmental policy-making is to 
identify, assess, and manage risk. This calls for early-warning systems and a system for 
prioritizing risk, since resources to address risks are always limited". 

87 .- P. Thacher. Changing Requeriments for Intemational Information. in Environmental 
Change and lnternational Law: New Challenges and Dimensions. Ob, cit. p. 97-98; este autor 
sobre este princípio cita a "Bergen Ministerial Declaration on Sustainable Development in the 
ECE Region" de maio de 1990; "ln order to achive sustainable development, policies must be 
based on the precautionary principie. Environmental measures must anticipate, prevent and 
attack the causes of environmental degradation. Where are threats of serious or irreversible 
damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to 
prevent environmental degradation." 

88 .- Citado por P. Lleme Machado. Princípios Gerais de Direito Ambiental Intemacioal e a 
Política Ambiental Brasileira. Op, cit. p. 211. 

89 .- Idem, Ibidem. p. 211 
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pessoas às informações, dever dos Estados em repassar essas informações às 
pessoas, como, também, dever dos Estados em notificar outros Estados em 
matéria ambiental. 

Já em 1989 a 1ª Conferência Européia sobre Meio Ambiente e Saúde, 
realiz.ada em Frankfurt, sugeriu às Comunidades Econômicas Européias uma 
Carta Européia do Meio Ambiente e da Saúde, dispondo no seu artigo 1º, o 
seguinte: 

"cada pessoa tem o direito de beneficiar-se de um meio ambiente, 
permitindo a realiz.ação do nível o mais elevado possível de saúde e de 
bem-estar; de ser informado e consultado sobre os planos, decisões e 
atividades suscetíveis de afetar ao mesmo tempo o meio ambiente e a 
saúde; de participar no processo de tomada das decisões." 90 

Como pode ser observado verifica-se uma ligação inegável entre o meio 
ambiente e o direito a ser informado. Porém, o Grupo de Especialistas em Direito 
Ambiental da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
salientaram que os dados ambientais devem ser publicados já que a publicidade 
está ligada à informação. 

No que se refere à obrigação de notificar, estabelecida através do 
documento "Recomendation of the Council of the OECD on Principies 
Concerning Transfontier Pollution", datado de 1974, a mesma vem sendo 
geralmente aceita desde que não provoque atrasos mal-intencionados na 
execução de projetos de desenvolvimento. 91 

lwama. T 92 , entende que ... "prior notice, environmental impact assessment, 
and consultation" ajuda a prevenir os conflitos que surgem no contexto da 
poluição transfronteiriça entre o "acting" Estado (s) e o "affected" Estados (s) 
cabendo ao Estado afetado a informação pertinente da atividade planejada pelo 
Estado executante, possibilitando a oportunidade de se chegar a uma solução 
amigável dos problemas potenciais entre os Estados. Ainda assinala o autor que 
as chamadas Regras de Montreal de Direito Internacional Aplicáveis à Poluição 
Transfronteiriça adotada pela Associação de Direito Internacional na sua 16ª 

90 .- J.Waddington. "La Charte européenne de l'environnement et de la santé" ln Recueil 
lntemational de Législation Sanitaire, vol.41, nº 3, 1990, p. 594-597. Citado por Machado, L., 
Direito à Informação Ambiental e Sociedade Civil". in Anais Conferencia Internacional de 
Direito Ambiental, de 1991, outubro 28-31. Rio de Janeiro. p. 281. 

91 .- The Foreign Relations Law ofthe United States. Vol 2 Restatement ofthe Law Third. The 
American Law lnstitute. Restatement ofthe Law. p. 114 

92 .- T. Iwama. Emerging Principies and Rules for the Prevention and Mitigation of 
Environmental Harm. in Environmental Change and lnternational Law: New Challenges and 
Dimensions. Op, Cit. p. 119. 
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Conferência inclui estes princípios nos Artigos 7 e 8. 93 As regras de Montreal 
desenvolveram sistematicamente os procedimentos de notificação, avaliação 
ambiental e consulta. 94 

A obrigação de notificação a ser apresentada pelos Estados com relação a 
outros Estados poderá acontecer em duas oportunidades: uma, após a ocorrência 
de catástrofe ou situação de urgência e outra deverá ocorrer antes da constatação 
de efeitos transfronteiriços negativos para o ambiente. 

Cabe dizer, que este princípio ficou estabelecido nitidamente em 1986 nas 
duas Convenções da Agência Internacional para a Energia Atômica (IAEA), 
quais sejam: Convenção sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear e a 
Convenção sobre a Assistência em casos de Acidente Nuclear ou Emergências 
Radiológicas. A primeira Convenção estabeleceu no seu Artigo 5 que no caso de 
acidente nuclear o Estado parte deverá notificar, diretamente ou através da . 
IAEA, os Estados afetados ou que venham a ser possivelmente afetados pelo 
acidente, desta maneira prevenindo os mesmos. A segunda Convenção 
estabeleceu que quando um Estado parte esteja necessitando de assistência, em 
casos de acidente nuclear, este pode pedir a assistência a qualquer outro Estado 
parte da Convenção ou da IAEA ou de outra organização intergovernamental; tal 
assistência pode ser requerida mesmo que o acidente não tenha tido origem na 
jurisdição do Estado solicitante. Cabe mencionar, também, que a Convenção 
sobre a Poluição Aérea Transfronteiriça de Longas Distâncias de 1979 deu 
ênfase, principalmente, à pesquisa e intercâmbio de informação. 

Por outro lado, na determinação das atividades potencialmente causadoras 
de impacto ambiental, os estudos de impacto ambienta/95 desempenham um 
papel decisivo conforme mencionado no Princípio 17 da Declaração de Rio de 
Janeiro : " ... deve ser empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter 
impacto negativo considerável sobre o meio ambiente .. "96 

93 .- lntemational Law Association, Rules of lnternational Law Aplicable to Transfrontier 
Pollution, "Report of the 60th Conference, 171-176 (lnternational Law Association, 1982). 
Articles 7 and 8. 

94 .- T. Iwama. Op, cit. p. 120. 

95 .- Os Estudos de Impacto Ambiental foram inseridos, pioneiramente, na legislação americana 
em 1969, quando o Congresso adotou o ''National Environmental Policy Act of 1969" (NEPA). 
Posteriormente, os acordos internacionais começaram a inserir nomias relativas a exigência dos 
mesmos. A Convenção do Direito do Mar de 1982, exige que os Estados realiz.em a avaliação das 
suas atividades que possam afetar o meio ambiente marinho. Artigos 205 e 206. 

96 .- As ações que podem afetar significativamente o meio ambiente, são assuntos complexos de 
se determinar. A mesma legislação americana relativa à matéria enfrenta problemas nesta 
questão, como diz C. Klein-Chesivoir. no seu artigo Environmental Impact Assessments. in 
Virginia Journal of lnternational Law. Vol.30:517. N' 2 1990. p. 533 : "lhe major difficulty 
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Anteriormente, o Conselho de Governo do UNEP, em julho 1987, já havia 
adotado os Princípios dos Estudos de Impacto Ambiental, cujo Princípio 11 
proclama a necessidade de que os Estados propiciem compromissos bilaterais, 
regionais ou multilaterais de modo a estabelecer a notificação, troca de 
informações e entendimentos para a consulta sobre os efeitos ambientais 
potenciais das atividades planejadas dentro da sua jurisdição ou controle que 
possam afetar significativamente outros Estados ou áreas fora da sua jurisdição. 

4) Princípio da educação ambiental 

A Declaração de Estocolmo previu no Princípio 19 (primeira fase): 

"É essencial que seja ministrada educação sobre questões ambientais 
às gerações jovens quanto aos adultos, levando-se em conta os menos 
favorecidos, com a finalidade de desenvolver as bases necessárias para 
esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, empresas e 
coletividades o sentido de suas responsabilidades no que concerne à 
proteção e melhoria do meio ambiente em toda sua dimensão 
humana." 

S) Princípio da participação 

A participação pública pode ser considerada como um dos princípios 
fundamentais, tanto no Direito Nacional como no Direito Ambiental 
Internacional. E, deve ser implementada no sentido de garantir o direito da 
população de participar na tomada de decisões ambientais. 97 A participação das 
pessoas na tomada das decisões ambientais foi reconhecida como parte da 
estratégia para a proteção do ambiente98 • O direito à participação pode ser visto 
como uma garantia importante para a aplicação das normas. 9 9 

Este direito ficou garantido no Princípio 1 O da Declaração do Rio de 
Janeiro de 1992: "Trata-se mais adequadamente das questões ambientais 
assegurando a participação de todos os cidadãos interessados, em nível pertinente 
[ ... ] o acesso às ações judiciais e administrativas, aí compreendidas as ações que 
visem à imposição de sanções e à obtenção de reparações, deve ser assegurado." 

faced by U.S. courts interpreting the NEPA has been detennining which federal actions have 
sufficient potencial environmental impact to require an EIA". 

97 .- 1. Lorange. The Right to Participation in Environmental Matters. in Anais da Conferencia 
Internacional de Direito Ambiental. 1991. Outubro 28-31. Rio de Janeiro. p. 280. 

98 .- Ver princípios 16 a 23 da Carta Mundial para a Naturez.a, Resolução. N° 37/7, (28-10-
1982) da Assembleia Geral da ONU; Relatório Nosso Futuro Comum 1987 da Comissão 
Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento; Conclusões do Fórum de Siena de 1990 
sobre Direito Internacional do Meio Ambiente. 

99 .- 1. Lorange. The Right to Participation in Environmental Matters. in Anais da Conferencia 
Internacional de Direito Ambiental. 1991 Outubro, 28-31 . Rio de Janeiro. p. 267. 
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O direito da participação está também estreitamente ligado ao acesso à 
informação ambiental. Alguns países como Estados Unidos da América e os 
Países Escandinavos desenvolveram normas gerais "Freedom of Information 
Acts", que permitem à população um amplo nível de acesso às informações 
ambientais. A Comunidade Européia , também, adotou em 1990 a Diretiva 
90/313 100 que garante o direito de informação da população em matéria 
ambiental. 

De acordo com Lorange. 1 B.101 , o direito da participação deve ser 
conferido à população em geral, pessoas naturais, organizações privadas ou 
públicas. E enfatiza a participação que deve ser garantida às Organizações não 
governamentais : "The uality of life for future generations and for other beings is 
also likely to be considered more closely by NGOs having this as part of their 
object than by individuais carrying their personal interest". 

6) Princípio poluidor-pagador 

O Princípio 16 da Declaração do Rio de Janeiro afirma: 

"As autoridades nacionais devem esforçar-se para promover a 
intemalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos 
instrumentos econômicos, levando-se em conta o conceito de que o 
poluidor deve, em princípio, assumir o custo da poluição, tendo em 
vista o interesse do público, sem desvirtuar o comércio e os 
investimentos internacionais." 

Este conhecido princípio foi primeiramente adotado pelo Conselho da 
OCDE em 1972, e posteriormente ficou inserido como norma fimdamental do 
Primeiro Programa de Ação Ambiental da Comunidade Européia em 1973. Este 
princípio reivindica um conceito de justiça, como entende D. Wilkinson1º2 : 

" ... the polluter is seen as engaging in an inherently hazardous activity 
and so should pay for damage which he causes. lt may also be seen as 
satisfying the equitable doctrine of mutual benefit and burden: he who 
benefits from an activity must bear the burdens that are associated 
with it." 

100 .- Council Directive nº 90/313, de 7 Junho de 1990. "The general right to infonnation may be 
subject to certain exceptions which are not necessarily of linúted scope. Thus, infonnation 
pertaining to industrial or cornmercial secrets may be withheld regardless of their envirorunental 
interest. One of the exceptions allowed aims at safeguarding the environment, namely infonnation 
indicating vulnerable species". Citado por Lorange. 1. Op, cit. p. 275. 

101 .- I. Lorange. Op, cit. p. 276. 

1 º2 .- D. Wilkinson. Moving the Boundaries of Compensable Environmental Damage Caused By 
Marine Oil Spills: The Effect of Two New lntemational Protocols. in Journal of Environmental 
Law. ISSN 0952-8873. Vol 5. N° 1. 1993. Oxford University Press. p . 80. 



77 

Do ponto de vista econômico existem fundamentos claros para aplicação 
deste Princípio, por exemplo, no caso da poluição do mar por óleo : 

"unless pollution damage is paid for by the polluter such costs become 
extema/ized losses and contribute to market inefficiency. If society 
bears the cost of damage caused by oil industry then the oil industry is 
being subsidized by society for the cost of the damage. "103 

7) Princípio da responsabilidade da pessoa fisica e jurídica 

No Princípio 13 da Declaração de Rio de Janeiro encontramos: "Os Estados 
devem desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização 
das vítimas da poluição e outros danos ambientais." 

Na opinião de Machado104 : 

"O direito tradicional da responsabilidade civil tem ficado emparedado 
na fase em que os danos já foram causados. Essa concepção 
doutrinária pode ter servido no passado. Contudo, para a conservação 
do ambiente e do homem precisamos do direito da responsabilidade 
preventiva, que focaliza situações que antecedem o dano." 

E, no Congresso das Associações de Direito Ambiental, realizado em 
Limoges, na recomendação n.3, defende-se a manutenção do princípio da 
responsabilidade penal com culpa para a pessoa fisica, porém se propõe a 
responsabilidade penal sem culpa para a pessoa jurídica. O direito penal atual não 
tem se revelado eficaz na proteção do ambiente, e, portanto, os juristas devem 
esforçar-se pela sua transformação.105 

Cabe mencionar, que nas normas internacionais o conceito da 
responsabilidade objetiva, strict /iability; 1º6 já foi inserido de forma restrita em 
algumas Convenções, quais sejam: Convenção de Viena de 1963 sobre 

103 .- Idem Ibidem. p. 80. 

104 .- P. Leme Machado. Op, cit. p. 215. 

105 .- Declaration Limoges - reconunandations de la réunion mondiale de associations de droit de 
lénvironnement. Limoges. Centre Internacional de droit Comparé de L'environnement, 1992, 136 
p. Citado por Leme Machado. Op, cit. p. 215. 

1º6 .- E. Gaines. International Principies for Transnational Environmental Liability: Can 
Developments in Municipal Law Help Break the Impasse?. in Harvard lnternational Law 
Journal. Spring 1989. Vol. 30 nº 2. p.329 ss. Este autor diz: "ln textbook terms, strict liability, 
sometimes called "objective liability" by European writers, holds the actor responsible even if the 
harm was not intentional and did not result from any lack of care on bis part. The fault-based 
standard, in contrast, holds the defendant liable only for harms inflicted intencionally or througb 
negligent behavior, a prescriptive rule, or some other behavioral norm [ .. . ] International law has 
already accepted the strict liability standard in specific contexts" ... 
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Responsabilidade Civil por danos Nucleares1°7 ; a Convenção de Bruxelas sobre 
Responsabilidade Civil por Danos Causados pela Poluição de Hidrocarnonetos 
de 1969 e a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Danos 
Causados por Objetos Espaciais de 1972.1º8 Já na Convenção de Basiléia sobre 
o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação de 1989, o Artigo 9 dispõe que as partes contratantes devem adotar 
um Protocolo no qual estabelecerão as regras e os procedimentos adequados 
referentes à responsabilidade e indenização pelos danos resultantes do 
movimento transfronteiriço e eliminação dos resíduos perigosos e outros 
resíduos.109 

A nível da legislação interna, nos Estados Unidos o "Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability Act ( or 'Superfund')" 
impõe: 

" ... strict, joint and several liability on waste generators, transporters 
and owners and operators of facilities and disposal sites for the cost or 
remediating past, as well as present, environmental releases of a wide 
range of ha.zardous sustances, including ha.zardous waste. This 
liability extends to remediation costs, damages to natural resouces 
and, in certain circumstances, the cost of study of the potential health 
effects of releases. " 11 o 

8) Princípio da soberania dos Estados para estabelecer sua política 
ambiental e de desenvolvimento com cooperação internacional 

O Princípio n.2 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992 destaca: "Os 
Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do 
Direito Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos 
segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento" .. . 

Este Princípio também estava inserido na Declaração de Estocolmo de 
1972, com a seguinte redação n.21: "De acordo com a Carta das Nações Unidas e 
com os princípios de Direito Internacional, os Estados têm o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos de acordo com sua política de meio ambiente !'. 

1 º7 .- Ver P . Sands. The Environment, Comunity and Intemational Law. in Harvard 
Jnternational Law Joumal. Spring 1989. Vol.30 n°2. p. 408ss. J. Barron. Op, cit. p.664 e ss. 

100 .- P . Leme M. Op, cit. p. 15 

109 .- T. Smith II. The Challenges ofEnvironmentally Sound and Efficient Regulation ofWaste -
the Need for Enhanced Intemational Understanding. in Journal of Environmental Law. Vol 5. 
N'l. 1993. ISSN 0952-8873. p . 105. 

110 .- Idem, Ibidem. p . 105 
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A Declaração do Rio de Janeiro foi mais além quando acrescentou o 
conceito de política de desenvolvimento, ao prever que : "... a responsabilidade 
de assegurar que as atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos 
ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 
nacional."111 Neste sentido, os Estados deverão regulamentar as atividades 
dentro da sua jurisdição, sejam públicas ou privadas, e deverão tomar as medidas 
necessárias para não prejudicar o meio ambiente de outros Estados como as áreas 
que têm a categoria de res communes. 

O Princípio da soberania dos Estados na exploração de seus propnos 
recursos foi também inscrito no artigo 3 da Convenção da Diversidade Biológica 
assinada no Rio de Janeiro em 1992.112 Enquanto a Convenção de Basiléia de 
1989 enfatiza a necessidade da cooperação internacional para alcançar um 
manejo ambientalmente adequado dos resíduos perigosos e outros resíduos. 113 

9) Princípio da eliminação de modos de produção e consumo e da política 
demográfica adequada 

A Declaração de Rio de Janeiro de 1992 inseriu no Princípio 8: "Com o fim 
de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida mais 
elevada para todos os povos, os Estados devem reduzir e eliminar os modos de 
produção e de consumo não viáveis e promover políticas demográficas 
apropriadas" . 

No que diz respeito à produção, deve-se considerar que a cadeia produtiva 
não se tomou limpa na sua origem, continuando, portanto, a produzir rejeitos 
indesejáveis, porém o universo está abarrotado de rejeitos de todos os tipos, 
inclusive os nucleares. Neste sentido, a Declaração do Rio de Janeiro concita os 
Estados a tomarem medidas contra o tráfico internacional de rejeitos no Princípio 
14, já que estamos longe das soluções requeridas.11 4 

No entanto, a questão demográfica, anteriormente abordada amplamente na 
Declaração de Estocolmo no Princípio 16, voltou a merecer consideração na 
Declaração de Rio de Janeiro. A política demográfica deve respeitar os direitos 
fundamentais do homem e qualquer medida de esterilização coercitiva merece 
repulsa. Pelo contrário, espera-se um comportamento dos Poderes Públicos e das 
Organizações Não-Governamentais para formar uma consciência pessoal e social 

111 .- Princípio 2 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 
1992. Este Princípio esteve contido, também. na Declaração de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente Humano, de 1972, quase com a mesma redação. 

112 .- P. Leme Machado. Op, cit. p. 216. 

113 .- D. Abrams. Regulation the lnternational Hazardous Waste Trade: A proposal Global 
Solution. in Columbia Journal ofTransnational Law. Vol.28. N°3 1990. p. 822. 

114 .- P. Leme Machado. Op, cit. p. 217. 
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da paternidade-maternidade responsáveis em razão da sanidade e viabilidade do 
ambiente.115 

Cabe mencionar que o planejamento do uso dos recursos ambientais 
depende do planejamento populacional. Uma bacia hidrográfica tem seu uso 
limitado e, portanto, os assentamentos humanos devem ser planejados na medida 
em que a água potável possa ser captada e os dejetos humanos e outros possam 
ser transformados. A legislação, refletindo a consciência de uma determinada 
sociedade, poderá formular regras de caráter fiscal e econômico para serem 
suportes de uma política demográfica adequada à realidade dos ecossistemas.116 

10) Princípio do desenvolvimento sustentado: rdireito intergerações 

O Simpósio Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente 
realizado em Tóquio fez constar em sua declaração final: "o meio ambiente 
global é uma herança que nós -geração atual- devemos herdar de nossos 
ancestrais e transmitir à geração futura com possibilidades de desenvolvimento. 
Esta responsabilidade nós a chamamos " responsabilidade patrimonial" .11 7 

Segundo o conceito do Prof. J. Sax.118 : " O direito ambiental global deve 
poder assumir esta responsabilidade patrimonial, qualquer que seja o problema: 
C02, floresta tropical úmida ou a diversidade biológica". 

Este Princípio está estabelecido nitidamente no Princípio 3 da Declaração 
de Rio de Janeiro : "O direito ao desenvolvimento deve ser realizado de modo a 
satisfazer às necessidades relativas ao desenvolvimento e ao meio ambiente das 
gerações presente e futura." 

Como pode-se observar, a obrigação de conservar o meio ambiente 
esboçado neste Princípio flui do compromisso intergerações melhor expressado 
na teoria denominada "intergenerational equity"119 que demanda igualdade entre 
gerações e entre os membros de uma mesma geração, em particular no acesso e 
desfrute de um ambiente sadio; e, principalmente, reconhece que todos os 

115 .- Idem, Ibidem. p. 217 

116 .- Idem. Ibidem. p. 217. 

11 7 .- Idem, Ibidem. p. 218 

118 .- Citado por P. Leme Machado. Op, cit. .p. 218 

119 .- Esta teoria foi desenvolvida amplamente pela autora Edith Brown Weiss., nas suas obras: 
"Faimess to Future Generations", e "Intergenerational equity: A legal framework for global 
environmental change". Pode-se ver sobre o mesmo tema também o artigo do Lothar Gündling, 
"Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", in The American 
Journa/ oflnternationa/ Law. Vol.84. 1990. p. 198ss. 
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Estados têm a obrigação com as futuras gerações indiferentemente das 
nacionalidades.120 

Segundo esta teoria, percebe-se duas relações fundamentais no contexto do 
meio ambiente natural: "nossa relação com as outras gerações da nossa própria 
espécie e nossa relação com o sistema natural do qual formamos parte. Esta 
última diz respeito à relação dos seres humanos com as outras partes do sistema 
natural e nós afetamos e somos afetados pelos fatos que acontecem no sistema. 
Nós, entre todas as espécies vivas, temos a capacidade de modelar 
significativamente nossa relação com o ambiente. Podemos fazer uso de forma 
sustentável como degradar a qualidade do ambiente e esgotar os recursos 
naturais. Porém, nós, dotados da capacidade de raciocínio entre as espécies vivas, 
temos a responsabilidade de cuidar do planeta".121 

No que diz respeito à primeira relação enunciada por esta teoria, ou seja, 
nossa relação com as outras gerações da nossa própria espécie pode-se perceber 
que todas as gerações estão estreitamente vínculadas umas às outras no uso do 
patrimônio comum da Terra. A teoria da "intergenerational equity" estabelece 
que todas as gerações têm um mesmo lugar na sua relação com o sistema natural. 
Não existe base alguma para privilegiar a geração presente em detrimento da 
geração futura no uso do planeta.122 

Esta teoria já tem fundamento no Direito Internacional. Por exemplo, o 
Preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos refere-se a todos os integrantes 
da familia humana, abrangendo a todas as gerações. 

A teoria mencionada, também, sustenta que a parceria entre as gerações é o 
corolário da igualdade. Nenhum país ou grupo de países tem o poder de assegurar 
um meio ambiente sadio; todos devem cooperar para garantir o fortalecimento do 
planeta no futuro. E reconhece, ao mesmo tempo, que a pobreza é a maior causa 
da degradação ecológica, sendo necessário garantir as condições básicas para que 
os mesmos tenham tanto o desejo e a habilidade de cumprir com suas obrigações 
intergeracionais de conservação do planeta.123 

São três os princípios que sustentam a teoria da "intergenerational equity": 

12º .- E. Brown. "ln Fairness to Future Generations, Environment". Apr. 1990, at 9. Citado por 
W. Andrew. S. "Intemational Hurnan Rigbts Law and the Earth: The Protection of Indigenous 
Peoples and the Environment". in Virginia Journal of lnternational Law. Vol. 31 N° 3 1991. p. 
504. 

121 .- E. Brown. Intergenerational equity: A legal framework for global environmental change. in 
Environmenta/ change and internationa/ law: New chellenges and dimensions. Op, cit. p . 396. 

122 .- Idem, Ibidem. p. 396. 

i23 .- Idem, Ibidem. p. 397-98 
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1) "Conservations of options" : As bases da diversidade dos recursos 
naturais e culturais necessárias para as gerações futuras devem ser conservadas; 

2) "Conservation of quality" : A qualidade ambiental, deve ser preservada 
para ser transmitida às gerações futuras nas mesmas condições que foram 
recebidas; 

3) "Conservations of access" : Cada geração deve prover a seus membros os 
direitos de acesso à herança planetária recebida das gerações passadas e 
conservar este direito para as gerações futuras. 124 

Apoiando esta teoria, Gündling.125 , chama a atenção para a ineqüidade 
existente na própria geração presente, nos seguintes termos : "The most difficult 
challenge to all efforts to define and achieve "intergenerational equity" will tum 
out to be that we failed to achieve equity within our own generation." O 
desenvolvimento econômico dos Estados continua sendo desigual. As 
disparidades do desenvolvimento são refletidas, inclusive, no estado do meio 
ambiente, os problemas ambientais de muitos países subdesenvolvidos são muito 
mais sérios que nos países industrializados. 

Gündling acrescenta, ainda que o objetivo da preservação ambiental só será 
alcançado através de uma mudança fundamental a nível global nos meios de 
produção econômicos com uma mudança no próprio sistema de valores. 
Crescimento econômico não é por si só um indicador de progresso, nem a riqueza 
não é propriamente um indicador de progresso e prosperidade.126 Porém, é 
necessário mudanças gerais para poder alcançar os objetivos dos princípios da 
teoria de "intergenerational equity". A responsabilidade com as gerações futuras 
não somente supõe obrigações morais como também obrigações legais e é 
responsabilidade comum. 

Por outro lado, no que diz respeito ao conceito de "desenvolvimento 
sustentado" já o Relatório "Nosso Futuro Comum", da Comissão Mundial sobre 
Ambiente e Desenvolvimento em 1987, afirmou que: "o desenvolvimento 
sustentado pressupõe uma preocupação de eqüidade social entre as gerações, 
preocupação que deve estar presente, logicamente, numa mesma geração". O 
relatório salienta, também, que o desenvolvimento sustentado é um 
desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de responder também às suas próprias 
necessidades. 

124 .- Idem, Ibidem. p. 402ss. 

125 .- L. Gündling, Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment. in 
The American Journal oflnternational Law. Vol.84. 1990. p. 211. 

126 .- Idem, Ibidem. p. 211 
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Conseqüentemente a renomada Prof. Brown W.127 salienta: 

"Sustanaible development rests on a commitment to equity with future 
generations. ln 1972 the United Nations Stockholm Conference on the 
Human Environment recognized that we had a responsability to 
"protect and improve" the environment for both present and future 
generations. ln 1992, we are faced with defining and implementing 
this commitment to future generations in the context of 
environmentally sustanaible development." 

Finalmente aos princípios já mencionados pode-se agregar o Princípio 
"Equal access to remedies" que já faz parte das normas positivas · de muitos 
sistemas legais. 

11)- Princípio do Tratamento Nacional "Equal access to remedies"128 · 

Reconhecido na legislação da União Européia e dos Estados Unidos. Este 
princípio foi desenvolvido a partir de 1977, quando o Conselho da OCDE adotou 
por unanimidade a Recomendação para a Implementação de um Regime de 
Igualdade de Direitos de Acesso e não Discriminação nos casos da Poluição 
Transfronteiriça. 

O Conselho recomendou particularmente que: 

a) Os Estados de origem129 garantirão a qualquer pessoa que seja vítima ou 
que esteja exposto a danos/riscos significativos da poluição transfronteiriça, que, 
pelo menos, receba tratamento equivalente ao recebido pela pessoa no país de 
origem para casos de poluição doméstica em circunstâncias similares. 

b) Do ponto de vista processual, inclui-se o direito de ser considerado como 
parte, ou ter a capacidade processual, em todos os procedimentos administrativos 

127 .- E. Brown Intergenerational equity: A legal framework for global environmental change. in 
Environmental change and intemational law: New challenges and dimensions. Op, cit. p. 385 . . 

128 .- Tomado dos seguintes textos; Reporter's Notes of the Foreign Relations Law of the 
United States. Vol 2. Restatement of the Law third. The American Law Institute. Restatement of 
the Law. p. 126-127. E, de L. De La Fayette., International Environmental Law and the Problem 
ofNuclear Safety. inJournal o/Evironmental Law. Vol. 5 N' l. 1993. ISSN 0952-8873. p. 49. 
Este autor apresenta um listado de Regras e Princípios vigentes na prática dos Estados, entre 
estes refere-se a princípio "equal access by ali potentially affected persons to administrative and 
judicial proceedings". 

1 2 9 .- J. Barboz.a. diz que: "Estado de origen, o sea donde las actividades eventualmente 
peligrosas tienen lugar" ... no seu artigo ''Nuevos Aspectos de la Responsabilidad Internacional" 
in XIV Curso de Derecho Internacional. Organizado por el Comite Jurídico lnterarnericano con 
la Cooperación de la Secretaria General de la OEA. Agosto de 1987. Organiz.ación de los 
Estados Americanos. Comite Jurídico Interarnericano. Rio de Janeiro, Brazil. Secretaria General. 
Subsecretaria de Assuntos Jurídicos. Washington D.C. 20006. 1988. p.53 . 
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e judiciais existentes dentro do país de origem, com a finalidade de prevenir a 
poluição doméstic~ para o controle desta ou para obter a indenização pelo dano 
já causado. 

Esta recomendação tem sido aceita de forma geral. Muitos acordos a nível 
europeu reconhecem o direito de igualdade de acesso nos casos de poluição 
transfronteiriç·~130 como já dispunh~ desde 1976, a Corte Européia de Justiç~ 
estabelecendo que dentro da Comunidade Européia a vítima de poluição 
transfronteiriça poderia demandar tanto perante o tribunal do país da vitima 
quanto perante o tribunal do país poluidor e que a resolução de qualquer dos 
tribunais poderia ser executada em qualquer país Comunitário. 

Nos Estados Unidos o "Joint Working Group of the Uniform Law 
Conference of Canada and of the United States National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws of the Draft Transfrontier Pollution 
Reciprocai Access Act" aprovaram em 1982 a proposta de uma convenção 
bilateral, feita pela "American and Canadian Bar Association", denominada 
"Settlement of International Disputes Between Canada and the United States", na 
qual incluiu-se a recomendação feita pela OECD com respeito a este Princípio. 
Em 1987, os Estados de Colorado, Montan~ New Jersey, Wisconsin e Manitob~ 
e no Canadá, Ontario, adotaram este Princípio em suas respectivas legislações 
estaduais.131 

6.- Perspectivas do Desenvolvimento das Normas de Proteção Ambiental 
Internacional 

O Prof. Kiss132 enfatiza a importância do interesse comum, que pode ser 
melhor percebido, principalmente, na evolução de duas áreas do Direito 
Internacional, a saber: a proteção ambiental e os direitos humanos: 

"Thus, as the concept of appropriation-territorial sovereignity-fades 
out, states are more and ·more considered - and even consider 
themselves - as obliged to act inside the limits of their jurisdiction on 
behalf of the interests of makind. The developments during the last 40 
years in the two main fields where basic needs of the planet and of its 
inhabitants must be met, human rights and environmental protection, 
very clearly show this general trend ... Such a fundamental change in 
our conceptions of international law can be compared to the 

130 .- A Convenção Escadinava de 1974 sobre o Meio ambiente. Ver Reporters'Notes. 
Restatement of the Law third: The Foreign Relations Law of the United States. Vol Second. 
Op, cit. p.126. 

131 .- Idem, Ibidem. p. 127. 

132 .- Citado por E. Brown. Op, cit. p. 14 



85 

Copernican revolution which proclaimed that the center of the 
universe was not the earth but the sun: States are less and less the 
center of international legal relations, the focus becoming more and 
more mankind and its individual representatives, human persons . 
. . . The recognition of a common interest of States in global 
environment may led to international rules which are considered "erga 
ommes" applicable to all states and enforceable by ali States." 

A relevância da proteção ambiental destinada a salvaguradar a Humanidade 
dos riscos ecológicos que podem atingí-la faz com que o Direito Ambiental 
Internacional tenha, como fundamento principal o interesse comum de todos os 
povos 133 , e gera como conseqüência, uma ampla gama de normas que 
restringem, em certa forma, a ação dos Estados em favor do interesse da 
comunidade internacional134 ; porém de dificil aplicabilidade prática, devido à 
falta de mecanismos que exijam e possibilitem o seu cumprimento prático. 

Por outro lado, o mesmo desenvolvimento progressivo das normas 
internacionais relativas ao meio ambiente, também, veio a redefinir o conceito de 
interesse nacional. Já que o interesse nacional algumas vezes significava a 
identificação dos interesses de um país como contrários aos interesses dos outros 
países, atualmente, na matéria ambiental, reconhece-se o meio ambiente com 
implicações e interesses comuns a todos os países, como bem exemplifica o 
seguinte texto: 

"The tradicional definition of national interest, based on the 
underlying assumption that one state's national interest conflicted with 
that of other states, is increasingly irrelevant. Environmental protecion 
is not a zero-sum game. "13s 

Porém, apesar da consideração do interesse comum como fundamental 
ao alcance dos objetivos das normas ambientais internacionais, existem sérios 
problemas relativos à aplicabilidade prática das regras estabelecidas. Os meios 
tradicionais do DI para implementação efetiva das normas não fornecem as 
condições necessárias para garantir a plena vigência das mesmas. Este fato é 
amplamente reconhecido nos foros internacionais, mas não existe a convicção 
entre os integrantes da sociedade internacional sobre a necessidade de se 
introduzir mecanismos eficientes de execução do Direito Internacional. A 
comunidade internacional nestas últimas décadas sofreu transformações 

133 .- A. Kiss. An Introductory Note on a Human Right to Environment. in Environmetal 
Change and lntemational Law: New Challenges and Dimensions. Op, cit. p.199. 

1 3 4 .- E. Brown. Enviromental Change and International Law: New Challenges and Dirnensions. 
Op, cit. p. 13. 

135 .- Idem, Ibidem Op. cit. p 14 



profundas, no entanto, o DI ainda está fortemente influenciado pelos conceitos 
tradicionais, tais como a soberania dos Estados. 

O principio da soberania territorial dos Estados não é rejeitado na área 
ecológica, mas evidencfa-se a necessidade de adaptá-lo às necessidades da 
proteção ambiental em função do interesse comum dos povos, considerando o 
que diz Brown. L.136 : 

11 
••• States have already lost their sovereignty in the 

field of ecology as .no single State is able any longer to defend its territory or 
its atmosphere on its own. 11 
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Além demais, Sands.137 , considera que : 11 
•• .it is doubtful wether traditional 

intemational law will succed in establishing either an effective substantive 
regime or effective procedures for protecting the environment. 11

, colocando-se em 
dúvida a capacidade das normas internacionais clássica8 para lidar com os 
problemas ambientais atuais. Sands138 questiona, principalmente, a capacidade 
dos Estados para aplicar efetivamente as normas de proteção ambiental : 

11Most importantly, there is reason to doubt the ability of the states, as 
the sole subjects of intemational law, to enforce the existing rules for 
the protection of the environment. The role of states in asserting legal 
rights on behalf of the intemational comunity as a whole has not been 
well developed. 11 

Já o autor C. Stone13 9 , comparando a função dos Estados de garantir a 
vigência das normas internacionais com a função que desempenham os 
procuradores-gerais no âmbito nacional, assinala: 

11Their statutory powers are limited and sometimes unclear. As 
political creatures, they must exercise the discretion they have with an 
eye towards advancing and reconciling a broad variety of important 
social goals, from preserving morality to incresing their jurisdiction's 
tax base. The present state of our environment, and the history of 
cautious application and development of environmental protection 
laws long on the books, testifies that the burdens of an attomey
general's broad responsability have apparently not left much 
manpower for the protection of nature. 11 

1 36 .- A. Postiglione. The Global Vil/age Without Regulations. Ethical, Economical Social and 
Legal Motivations for an lntemational Court of the Environment. Giunti Seconda Edizione, 
1994. p . 15 

1 3 7 . - P. San<is. The Environment, Comunity and Intemational Law. in Harvard lnternational 
Law Journal. Vol. 30 N°2 1989. p. 393. 

13a .- Idem, Ibidem. P.397. 

139 .- C. Stone. "Should trees Have Standing? - Toward Legal Rights for Natural Objects". 45 e 
ss. California Law Review. 450 (1972). at. 472-73 . Citado por P . Sands. Op, cit. p . 397. 
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Pode-se dizer, portanto, que existem limitações concretas sobre a função 
que deveriam desempenhar os Estados para exigir e garantir a aplicabilidade das 
normas destinas a proteger o ambiente. 

Neste sentido, as normas internacionais fortemente influenciadas pelos 
conceitos clássicos, e da forma como estão concebidas, não prevêm um meio 
alternativo para que alguém cumpra a função de "attorney-general". Pois o 
Direito das Gentes só reconhece personalidade internacional aos Estados, como 
menciona P. Sands14 o : 

"Non-state actors (people, corporations, non- governamental 
organizations and so on) are not recognized as legal persons, and thus 
have no standing to protect the environment on the international plane. 
Unlike national society, which treats each of these actors as 
participants endowed with legal rights, international society exists in a 
quasi-feudal state in wich the sovereign (the state) is vested with ali 
rights and powers. lnternational law is therefore the law of the law of 
states, and not the law of actual international society." 

Assim sendo, e levando em conta as dificuldades que enfrenta a 
implementação das normas internacionais para garantir a proteção do meio 
ambiente, diversos autores, em diversos eventos, têm procurado encontrar 
soluções, sugerindo alternativas de ação: 

- A Declaração da Haia de 1989141 recomendou o desenvolvimento de 
novos princípios do DAI., incluindo mecanismos mais efetivos para a aplicação 
das normas; 

- Palmer142 propugna a definição de um sistema jurídico de normas que 
determinem mecanismos práticos, sistemas de controle, intercâmbio de 
informação e proibições concretas, além da necessidade de desenvolver métodos 
eficazes e dinâmicos para o processo de elaboração de normas internacionais 
convencionais. 

Por outro lado, renomados especialistas14 3 concordam também com a 
necessidade de adotar uma Convenção Geral para a proteção do ambiente 

140 .- P. Sands. The Environmeot, Community and International Law. Op, cit. p.397-398. 

141 .- Declaração da Haia, 11 de Março de 1989. Documento assinado pelos representantes de 
24 Estados. lnternatiooal Legal Materiais. 1308-10. 

142 .- G. Palmer. Op, cit. p.266. 

143 .- Especialistas como A. Kiss. The Development of Internacional Environmeotal Law. in 
Annais da Conferencia Internacional de Derecho Ambienta/. 1991. Rio DE Janeiro. p. 16. 
Também, Pathak. R.S. The Human Rights System as a Conceptual Frarnework for 
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considerando as interdependências dos sistemas ecológicos e a natureza 
transfronteiriça dos riscos ambientais. Esta necessidade foi levantada antes da 
celebração da Conferência do Rio de Janeiro, das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento de 1992, UNCED. 

Neste sentido, Kiss. A144 , salienta: 

11It seems thus that the main objective for further evolution should be 
the drafting of a general convention on protection of the environment, 
wich should be a world wide instrument embracing all the main 
principies of environmental protection, applicable not only in the 
relations between states-like e.g. norms concerning transfrontier 
pollutions-but also by each state inside the limits of its jurisdiction, to 
its own environment. 11 

Tal como também assinala Gündling. L. 14 s : 

"We need universal and inequivocal recognition of the duty to protect 
the interest of future generations, as well as of the principles necessary 
to implement that duty. This recognition canot be left to the 
development of customary law but, rather, has to be achieved on the 
basis of a treaty. 1 would therefore like to join all those who argue for 
a universal convention on the basic obligations of a states to protect 
the environment: the duty to future generations should have a 
prominent place in the framework of this convention. 11 

Gündling146 , aponta também que a Convenção Geral poderia inserir as 
obrigações dos Estados de adotarem uma política ambiental preventiva ou 
cautelar, para reduzir a poluição ambiental a um minimum; e de desenvolverem 
tecnologias que não prejudiquem o meio ambiente. Enfatiza, adicionalmente, que 
a Convenção deveria fixar os meios para garantir e permitir o desenvolvimento 
econômico dos Estados da Africa, Ásia e América Latina, a fim de possibilitar e 
estabelecer condições de eqüidade dentro da geração presente e, principalmente, 
de contribuir para a resolução dos problemas da degradação ambiental como 
conseqüência da pobreza que atinge mais da metade da população mundial. 

Environmental Law". in Environmental Change and Internationa/ Law; New Challenges and 
Dimensions. Op, Cit. p. 241. e A. Cançado Trindade., Op, cit. p. 311 

144 .- A. Kiss. Annais da Conferencia Internacional de Derecho Ambienta/. 1991. Rio DE 
Janeiro. p. 16. 

145 .- L. Gündling. Op, cit. p. 212 

146 .- Gündling, Oh, cit. p. 212 
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Segundo estes autores, esta convenção poderia ser adotada tendo como base 
os diversos instrumentos internacionais existentes na forma de soft law, 14 7 

caracterizados por não possuir força legal coercitiva, e que não geram obrigações 
dos Estados. Entre estes documentos, um dois mais importantes é precisamente a 
Declaração de Estocolmo, de 1972, de alcance universal, que teve grande 
influência no Desenvolvimento do Direito Ambiental Internacional, mas que 
carece da capacidade coercitiva, da mesma forma que a Declaração do Rio de 
Janeiro, de 1992, e a própria Agenda 21 que fixa o plano de ação para os 
próximos anos e cujo grau de cumprimento das metas e exigências estabelecidas 
fica sujeito à boa-vontade dos Estados. 

Cabe mencionar que, já em 1990, o "Working Group ofthe Commission on 
Environmental Policy- Law and Administration of International Union for Nature 
Conservation", UICN, uma das ONGs mais prestigiadas a nível mundial, tinha 
elaborado um projeto de Convenção multilateral para a Proteção Ambiental 
Mundial e o Uso Sustentável dos Recursos Naturais, que levou em consideração 
a Convenção sobre Direito do Mar, de 1982, a Convenção de Kuala Lumpur, de 
1985, a Convenção Africana para a Conservação da Natureza e os Recursos 
Naturais, de 1968, e doze documentos de tipo "soft law", inclusive, a Carta 
Mundial para a Natureza, as recomendações do UNEP e outras recomendações 
de juristas e peritos na máteria ambiental. No entanto, os avanços para a 
elaboração da referida Convenção não foram concluídas. 

Cabe salientar, que seja qual for o enfoque futuro do desenvolvimento das 
normas do Direito Ambiental Internacional, estas devem ter como principal 
perspectiva garantir a sua vigência, estabelecendo mecanismos efetivos, ainda 
que isso signifique extrapolar os padrões clássicos do Direito futernacional. 

14 7 .- P. Szasz. no seu artigo lntemational Norm-making. in Environmental Change and 
lnternationa/ Law: New Challenges and Dimensions. Op, cit. p. 69. Assinala que o termo "soft 
law" "describes a numerous norms that are in effect observed by states even though, strictly 
speaking, they are not obliged to doso; however, the fàct that they are generally observed, and 
are expected to be so, gives them a predictive value similar to those norms expressed in hard law 
- which of course is also not always observed. Generally a norm may be "soft" when it either does 
not constitute part of a binding regime, whether of conventional or customary law, or because, 
even though it is contained in a binding instrument, it is not expressed in obligatory language. ln 
envirnmental regimes, examples of both types of soft law abound, and most are ones created by 
IGOs" Uma analise sobre este tema também e feito por C. M. Chinkin. "The Challenge of Soft 
Law: Development and Change in lnternationa/ and Comparative Law Quarterly. Vol.38, Part 
4 October 1989. The British lnstitute of International and Comparative Law. p. 850-866. Ver 
também A. K.iss. "The lmplications of the Global Change for the lntemational Legal System". in 
Environmenta/ Change and lntemationa/ Law: New Challenges and Dimensions. Ob, Cit. p. 
319-320. Também ver R. S. Pathak. "The Human Rights System as a Conceptual Framework 
for Environmental Law". in Environmenta/ Change and lnternationa/ Law: New Challenges 
and Dimensions. Op. cit. p. 238. 
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Neste sentido, concordamos com o que Postiglione. A. 148 expressa na 
citação a seguir: 

"a real strengthening of international environmental law with regard to 
its legal effectiveness (responsability and sanctions; binding on 
individual parties and public bodies; organs for ascertaining 
violations; organs that apply sanctions and having them enforced) is 
inevitable because the environmental crisis is growing and worsening 
with incredible speed, causing violent political conflicts (for example, 
about the use of the great rivers and lakes; about exploiting the 
continental shelf and the sea bed; about how outer space and the 
oceans should be utilised; about whether or not to use certain 
products; about whether or not to permit the production of certain 
toxic products; etc.)" 

II.- Atos Internacionais de Relevância 

1.- Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 
Estocolmo 1972 

Em 1972 a organização das Nações Unidas convocou uma Conferência 
Sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, e que 
produziu um dos mais importantes documentos internacionais: a Declaração de 
Estocolmo, aprovada por 103 votos, 12 abstenções e nenhum voto negativo. 

Apesar do caráter "soft law" e de haver incluído princípios e políticas por 
vezes contraditórias14 9 , a Declaração de Estocolmo, ao estabelecer alguns 
princípios gerais da responsabilidade dos Estados nas atividades que afetam o 
ambiente, serviu de ponto de partida para a elaboração da maioria das legislacões 
nacionais, embora parte destes princípios já pertencessem à jurisprudência 
existente e, portanto, já estivessem integrados ao costume internacional. A 
Declaração de Estocolmo, também introduziu novos paradigmas na ordem 
jurídica internacional.150 

De forma geral, a Declaração afirmou 26 princ1p1os fundamentais da 
proteção ambiental que incluem temas da maior importância, como: 

- a sustentabilidade dos sistemas naturais; 

148 .-A. Postiglione. Op, cit. P. 15 

14 9 .- G. Palmer. p. 266-267 

150 .- J. Barron. Op, cit. p. 655 
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- a proteção dos animais e seus habitats; 

- o controle das substâncias tóxicas, da poluição dos mares, do crescimento 
populacional, de armas nucleares; 

- o apoio ao desenvolvimento econômico dos países do terceiro mundo; 

- a difusão da educação ambiental; 

- a utilização da ciência e tecnologia para o bem comum da Humanidade e, 

- salientou a conservação do equilíbrio ecológico do planeta. 

Entre os 26 princípios formulados pela Declaração de Estocolmo destaca-se 
o Princípio 21, que tem sido reafirmado em muitas outras convenções 
internacionais, e influenciado outros tantos documentos declaratórios, tais como: 
a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados de 1974, aprovada por 
Resolução 3281 da Assembléia Geral da ONU (artigo 30); a Convenção sobre 
Poluição Atmosférica Transfronteiriça de Longa Distância, de novembro de 
1979; a Convenção sobre Mudanças Climáticas de 1992; a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica de 1992 e outros tantos Tratados Internacionais relativos 
ao meio ambiente. 

O Princípio 21 estabelece: 

"Consoante a Carta das Nações Unidas e os princípios de Direito 
Internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar os seus 
recursos de acordo com a sua política ambiental e têm a obrigação de 
se assegurar de que as atividades levadas a cabo dentro de suas 
jurisdições ou sob o seu controle não prejudiquem o meio de outros 
Estados ou o de zonas situadas fora das jurisdições nacionais". 

Barron refere-se ao Princípio 21, da Declaração de Estocolmo, nos 
seguintes termos: 

"The emphasized language, which is similar in tenor to the principie 
recognizaed in the Trail Smelter Arbitration, can be read as imposing 
on states a duty to regulate industries likely to cause extraterritorial 
damage and to ensure compliance by imposing sanctions on any 
industries that violate the regulations"1s1 . 

151 .- Idem, Ibidem.p. 654. 
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2.- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992 

A Assembléia Geral da ONU, através da Resolução 44/228, de 22 de 
dezembro de 1989, decidiu realizar a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Ambiente e o Desenvolvimento, levada a efeito no Rio de Janeiro, no período de 
3 a 14 de junho de 1992. Esta teve por objetivo elaborar estratégias e medidas 
para deter e reverter os efeitos da degradação do ambiente, convocando maiores 
esforços nacionais e internacionais para promover um desenvolvimento 
sustentável e ambientalmente sólidos para todos os países, 

Nesta Conferência adotaram-se os seguintes documentos: 

2.1.- Declaracão do Rio para o Ambiente e o Desenvolvimento; 

Este documento, de caráter não obrigatório para as partes152
, consta de 27 

Princípios que estabelecem os Direitos e as responsabilidades dos países para a 
proteção ambiental e o desenvolvimento econômico do mundo. 

Originalmente concebida como a "Carta da Terra", um documento que os 
países industrializados acreditavam, deveria enfatizar a necessidade da proteção 
ao ambiente. No entanto, o "Grupo dos 77" (G-77), como são chamados os países 
em desenvolvimento nas Nações Unidas, posicionaram-se a favor de uma 
proclamação mais detalhada que refletisse um equih'brio maior entre o 
desenvolvimento e o ambiente, além de incluir um compromisso por parte dos 
países desenvolvidos no tocante ao fornecimento de fundos e tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável.A proposta foi aprovada por consenso geral ao final 
da reunião do Comitê Prepatório. 

2.2.- A Agenda 21; 

Este documento é um plano de ação detalhado para os Governos, agências 
de desenvolvimento, organizações das Nações Unidas e setores independentes em 
todas as principais áreas que afetam o relacionamento entre o meio ambiente e a 
economia. Focaliza-se o período até o ano 2000 e se estenderá pelo século XXI. 

152 
.- Intemational Issues. ln Environmental Quality. 23rd Annual Report. The Council on 

Environmental Quality Together with the President's Message to Congress. United States . 
Executive Office of The President of the United States. Council on Enviroomental Quality. 
Jannuary 1993. p. 140 
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2.3.- Declaracão Sobre os Princípios das Florestas; 

Inicialmente esperava-se preparar um documento, cuja observância tivesse 
um carácter compulsório. Entretanto, este foi o ponto-alvo de diferenças entre 
países desenvolvidos e países em desenvolvimento, ao proporem os primeiros um 
acordo focaliz.ando as florestas tropicais e, os segundos, pretendendo incluir as 
florestas temperadas e as de latitudes boreais. As diferenças não puderam ser 
conciliadas nem antes e nem durante a Conferência. Em substituição a estas 
intenções surgiu uma Declaração de 17 princípios, contemplando todas as 
florestas das diversas regiões do mundo, que finalmente foi assinada na 
Conferência, formando a base para as negociações de uma futura convenção 
internacional sobre as florestas1s3 . 

2.4.- Convenção sobre Mudanças Climáticas; 

Esta Convenção também foi assinada na Conferência do Rio de Janeiro. 
Considerada um Tratado-quadro "framework Convention"154 , estabelece os 
fundamentos para uma resposta internacional destinada a controlar o problema 
das mudanças climáticas. 

O Artigo 2 da Convenção estabelece como objetivo1ss 

"a estabiliz.ação das concentrações de gases de efeito estufa na 
atmosfera a um nível que impeça interferências antropógenas 
perigosas no sistema climático. Esse nível deveria lograr-se num prazo 
suficiente para permitir que os ecossistemas se adaptem naturalmente 
às mudanças climáticas, garantir que a produção de alimentos não seja 
ameaçada e permitir que o desenvolvimento econômico continue de 
forma sustentável." 

A Convenção estabelece os compromissos das partes, levando em conta as 
suas responsabilidades comuns, mas não similares e, considerando o caráter 
específico das suas prioridades nacionais e regionais de desenvolvimento, de 
seus objetivos e das circunstâncias, que deverão levar em conta, a medida do 
possível, as considerações relativas às mudanças climáticas nas suas políticas 
econômicas, sociais e ambientais. 

Por outro lado, os países desenvolvidos e os incluídos no Anexo 1 da 
Convenção deverão controlar as mudanças climáticas, através da designação e 
implementação de estratégias nacionais que limitem as emissões dos gases de 
efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal ( 1987), tendo como 

153 .- International Issues. Environmental Quality 23rd Annual Report. Op, cit. p. 142. 

154 .- Idem, Ibidem. p.142. 
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meta manter os níveis de emissão de 19901 5 6 , assim como os primeiros devem 
ter como compromisso fornecer assistência aos países em desenvolvimento na 
coleta de dados ou na fixação dos padrões de emissão dos gases do efeito estufa e 
para limitar os níveis de incremento das emissões. 

A Convenção também estabelece o mecanismo financeiro de ajuda aos 
países em desenvolvimento para financiar o custo adicional de determinados 
projetos que produzam efeitos ambientais globais positivos. O mecanismo 
financeiro definido foi encarregado provisoriamente ao GEF, administrado pelo 
Banco Mundial, UNEP e UNDP.157 

2.S.- Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Os objetivos da Convenção quanto à Diversidade Biológica estão 
enunciados no Artigo 1: 

"Conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos seus 
componentes e a participação justa e eqüitativa nos beneficios 
derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, entre outras 
coisas, o acesso adequado a estes recursos e à transferência apropriada 
das tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre 
estes recursos e as tecnologias, tanto como o financiamento 
adequado". 

Na mesma Convenção estabelece-se que: 

- os países, segundo as suas condições particulares, elaborarão estratégias, 
planos e programas nacionais para conservação da diversidade biológica e 
integrarão nas suas políticas as considerações estabelecidas na Convenção; 

- as partes contratantes cooperarão com as outras partes diretamente ou 
através das organizações internacionais competentes para a conservação e 
utilização racional da diversidade biológica; 

- os países facilitarão a troca de informações pertinentes para conservação 
dos recursos da biodiversidade, inclusive os conhecimentos tradicionais. Da 
mesma fonna os Estados deverão fomentar a cooperação científica e técnica 
internacional. 

156 .- Convenção Geral sobre As Mudanças Climáticas de 1992. Artigo 4. Compromisos. 2 (a) 
e (b). 

157 .- Um analise detalhada das questões relativas ao problema das mudanças climáticas 
encontra-se no artigo de Christopher D. Stone. "Beyond Rio: Insuring Against Global Wanning". 
inAmericanJoumal oflntemational Law. Vol. 86. N° 3. July 1992. p. 445 ss. 
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Por outro lado, a Convenção reconhece o direito soberano das nações sobre 
seus recursos naturais e faculdade de regular o acesso a seus recursos genéticos. 
Por sua vez, as partes contratantes se comprometeram a assegurar e facilitar às 
demais o acesso a tecnologias adequadas à conservação e utilização sustentável 
da diversidade biológica, a utilizar recursos genéticos sem causar danos ao meio 
ambiente, assim como, à transferência dessas tecnologias. O acesso dos países 
subdesenvolvidos à tecnologia e à sua transferência dar-se-á em condições justas, 
estabelecidas de comum acordo. Fica também garantida a proteção da 
propriedade intelectual das tecnologias.158 

A Convenção chama também a atenção para a participação justa e 
eqüitativa dos países em desenvolvimento nos resultados derivados da utilização 
de biotecnologia baseada nos recursos genéticos disponíveis nestes países, 
mediante acordo mútuo entre os contratantes. 

Esta Convenção estabelece ainda um mecanismo financeiro para dar suporte 
econômico aos países subdesenvolvidos, provisoriamente a cargo do GEF, desde 
que este seja reestruturado plenamente e até que as Partes possam decidir 
encomendar tal tarefa a outro órgão financeiro. 

3.- Reunião de Limoges de 1990 

Este evento reuniu as associações de Direito Ambiental, realizada na França 
(Limoges), de 15 a 16 de novembro de 1990, sob patrocínio do Centro 
Internacional de Direito Comparado de Direito Ambiental e publicada pela 
Universidade de Limoges, faculdade de Direito e de Ciências Econômicas, como 
reunião preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro de 1992. 

Esta reunião teve como resultado a denominada Declaração de Limoges, 
que se traduz em doze recomendações ali mencionadas. Das Recomendações 
feitas na reunião de Limoges, têm importância relevante para o estudo do DAI as 
recomendações ns.11 e 12 que dizem respeito exclusivamente às regras do 
Direito Ambiental IntemacionaI.159 

"A recomendação n. 11 teve o seguinte teor: 

Recomendação 11. Aplicação do Direito Internacional do Meio 
Ambiente: 

158 .- O tema da transferência da tecnologia e a proteção da propriedade intelectual foi um dos 
mais problematicos na negociação desta Convenção. Uma análise ampla encontra-se no artigo de 
M. Coughlin, Jr. "Using the Merck-INBio Agreement to Clarify the Convention on Biological 
Diversity", in Columbia Journal ofTransnational Law. Vol. 31. 1993. n.2 p. 337 ss. 

1 5 9 .- Dados tomados de T. Mukai. Op, cit. p. 163-167. 
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Considerando que a proteção eficaz do nosso planeta não depende 
somente da criação de regras jurídicas apropriadas, mas sobretudo da 
aplicação fiel dessas regras. 

Constatando que no momento atual a aplicação do Direito Ambiental é 
amplamente insuficiente. 

Considerando que esta insuficiência é devida à fragmentação do 
quadro institucional, assim como das instituições existentes. 

Recomenda-se um sistema da aplicação do Direito Internacional do 
Meio Ambiente fundamentado nos seguintes princípios: 

1) Os Órgãos encarregados da aplicação do Direito Internacional do 
Meio Ambiente compostos de representantes governamentais devem 
ser completados por organismos integrados por especialistas 
independentes; 

2) Estes Órgãos devem ser competentes para receber informações, 
petições ou reclamações apresentadas pelos países, pelos organismos 
internacionais competentes, pelas associações e pelos particulares; 

3) O papel do serviço público internacional no domínio da proteção 
internacional do meio ambiente deve ser fortificado; 

4) Com este fundamento, um mecanismo institucional novo deve ser 
criado na Organização das Nações Unidas, consistindo em: 

- criação de um Comissário do Meio Ambiente e do Desenvolvimento; 

- criação de uma Comissão Internacional para o Meio Ambiente e para 
o desenvolvimento. 

5) A área de atuação da estrutura sugerida será o controle da aplicação 
dos instrumentos internacionais relativos à proteção do ambiente e de 
um desenvolvimento durável. Alguns elementos de suas competências 
poderiam ser objeto de cláusula facultativa. 

6) O Comissário acima referido deverá: 

- ser independente e altamente qualificado em Meio Ambiente e eleito 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com mandato apropriado e 
sem possibilidade de reeleição. O Comissário será assistido por um 
secretário que lhe permita bem desempenhar suas funções; 

- ser competente para, notadamente: 

a) assegurar a representação e a salvaguarda dos direitos e dos 
interesses das gerações futuras; 



97 

b) assumir particular responsabilidade no concernente à proteção e à 
utilização das regiões situadas além das fronteiras nacionais; 

c) receber e examinar as comunicações provenientes dos Estados, das 
organizações governamentais e não-governamentais, de associações e 
de particulares, concernentes à aplicação ou à violação de 
instrumentos internacionais relativos à proteção do Meio Ambiente; 
tentar solucionar como mediador as reclamações devidamente 
apresentadas ou, não lhe sendo possível solucioná-las, transmiti-las à 
Comissão Internacional ou a outra organização internacional 
apropriada; 

d) preparar e publicar, em cooperação com as instituições científicas e 
com os organismos internacionais competentes, relatórios especiais 
contendo recomendações sobre o estado do Meio Ambiente Mundial, 
sobre as situações criticas que coloquem em perigo os grandes 
equih'brios mundiais; 

e) solicitar informações para o bom cumprimento de suas funções. 

7) Tratando-se da Comissão Internacional: 

Ela deve ser composta de um número de personalidades 
independentes, de irrepreensível reputação moral, de notório saber nos 
diversos domínios das matérias ambientais e eleitas por um período 
apropriado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, com base no 
sistema da representatividade. Os membros da comissão não serão 
reelegíveis. 

A Comissão deverá ter competência para, notadamente: 

a) receber e estudar os relatórios que lhe sejam enviados pelos Estados 
e pelas Organizações Internacionais, governamentais ou não
governamentais, concernentes à aplicação dos instrumentos 
internacionais relativos à proteção ambiental; 

b) receber e estudar as recomendações e as propos1çoes visando 
melhorar a aplicação e o alargamento do campo da aplicação dos 
instrumentos internacionais relativos à proteção ambiental; 

c) preparar e publicar os relatórios periódicos relatando o estado do 
desenvolvimento na aplicação dos instrumentos internacionais 
relativos à proteção ambiental; 

d) examinar as comunicações que lhe sejam transmitidas pelo 
Comissário, proceder à investigação nos casos necessários; redigindo 
o relatório competente, exprimindo sua opinião sobre os pontos 
litigiosos e propondo, no caso concreto, medidas corretivas. 
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A Comissão adotará um regimento precisando os procedimentos, 
prevendo, notadamente, as modalidades do estabelecimento de 
relações regulares com os países. As audiências públicas deverão ser 
previstas. 

8) Para a conciliação das divergências internacionais relativas ao Meio 
Ambiente, é recomendado: 

- que os Estados recorram à consulta, à negociação, à investigação, à 
conciliação, à arbitragem, ao acordo judicial, aos organismos 
apropriados ou aos acordos apropriados, tanto de carácter universal 
quanto regional, ou a todo outro meio pacifico, aí compreendidos os 
instrumentos previstos nos números 4 º a 7º; 

- que os Estados, quando não chegarem à solução em prazo razoável 
por outro meio não-obrigatório, submeterão a divergência à 
conciliação por solicitação de qualquer dos países em questão; 

- que os Estados, na ausência de chegarem a uma solução através da 
conciliação, submeterão a divergência à arbitragem ou processo 
judicial, por solicitação de qualquer dos países em questão; 

- que os estados, quando submeterem a divergência à arbitragem ou ao 
processo judicial, utilizarão, principalmente, a Corte Permanente de 
Arbitragem ou a Corte Internacional de Justiça, que poderá constituir 
uma câmara especializada em Meio Ambiente; 

- que na medida das possibilidades procedimentos de urgência sejam 
disponíveis; 

- que a reflexão sobre a criação de um Tribunal Internacional do Meio 
Ambiente junto à ONU seja prosseguida no quadro da preparação da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, de 1992. · 

A Recomendação n. 12 teve o seguinte teor: 

Recomendação n.12: Meio Ambiente, Desenvolvimento e Paz 

1) É recomendada a criação de um Fundo Internacional par a Proteção 
do Meio Ambiente e o Desenvolvimento, cujo financiamento será 
assegurado do modo seguinte: 

- uma parte dos recursos provirá da redução de despesas de 
armamento, na proporção a ser determinada; 

- contribuição de empresas multinacionais, na proporção a ser 
determinada; 
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- contribuição voluntária das organizações internacionais. 

2) os Estados devem colaborar nas estratégias sub-regionais de 
conservação da natureza e da proteção do Meio Ambiente. As 
estratégias nacionais devem harmonizar-se com essas estratégias e 
serem inseridas nos planos nacionais de desenvolvimento. 

3) Os Estados de cada sub-região deverão organizar, seguindo uma 
periodicidade - pelo menos trienal - e com a ajuda do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, conferências de avaliação das 
políticas nacionais e sub-regionais de conservação da natureza. Essas 
conferências deverão ser a ocasião de informar e sensibilizar os 
Estados e as populações das áreas interessadas sobre os novos 
desenvolvimentos do Direito Internacional do Meio Ambiente. 

4) É recomendado o desenvolvimento de tecnologias úteis à proteção 
do Meio Ambiente, à economia dos recursos ou à reciclagem dos 
mesmos, aos produtos chamados limpos ( ecoprodutos) e a abertura do 
acesso ao conhecimento das tecnologias. 

5) É preconizada a ajuda adicional aos Estados que integrarem o Meio 
Ambiente em sua política de desenvolvimento. 

6) Os Estados devem celebrar acordos bilaterais - sub-regionais ou 
regionais - de reconversão das indústrias de armamento em indústrias 
civis integrando a proteção ambiental. 

7) É recomendado o reforço da educação ambiental, para o 
desenvolvimento e para a paz. 

8) A celebração de um projeto de pacto internacional dos direitos de 
solidariedade poderá contribuir para promover a interdependência 
entre o Meio Ambiente, o desenvolvimento durável e a paz." 
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1.- Generalidades 

A estrutura internacional envolvida na proteção e cooperação ambiental é 
complexa. Inclui instituições intergovernamentais e não-governamentais, bem 
como empresas multinacionais que atuam na área ambiental direta ou 
indiretamente. Há, també~ alianças políticas multilaterais ou associações de 
Estados, cujas relações de cooperação abrange~ entre outros, aspectos 
ambientais que, apesar de ocuparem lugar relativamente reduzido em suas 
agendas, ocasionalmente ganham relevância, ao se envolverem àquelas em 
negociações ambientais de maior importância. 

No caso das associações de Estados, embora considerações regionais de 
caráter político tenham influenciado o seu estabelecimento, poucas têm-se 
mantido na ação estritamente regional. Assim sendo, tem-se organizações que 
abrangem todo um continente, qual a Organização para a Unidade de África 
(OUA), além de instituições que reúnem membros distantes geograficamente 
como a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
que dificilmente pode ser identificada como "regional" para fins da cooperação 
ambiental. 

Neste sentido, destaca-se, també~ a Organização de Estados Americanos 
(OEA), que, da mesma forma que a mencionada OUA, estão vinculadas a 
atividades distintas da ambiental. No entanto, a relação destas organizações com 
os aspectos ambientais tem-se incrementado nos últimos anos pela crescente 
difusão dos nexos entre o desenvolvimento e o ambiente; sendo que, em 1968, a 
OVA patrocinou o Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e 
Recursos Naturais, e tem apoiado, també~ o Centro de Estudos Africanos para o 
Manejo da Flora e a Fauna Selvagens na Mweka-Tanz.ania, fundado em 1963.1 A 
OEA, por sua vez, apesar de não manter um relacionamento estreito com os 
assuntos ambientais em geral, em 1991 o Comitê Jurídico desta decidiu iniciar 
estudos para o estabelecimento de um órgão dedicado aos assuntos ambientais a 
nível da América2

, adicionalmente cabe lembrar que a antecessora da OEA , a 
União Panamericana, já no ínicio da década de 40, patrocinou a Convenção para 
a Proteção da Fauna e da flora e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da 
América, e assistiu várias reuniões científicas e técnicas sobre questões 
ecológicas. 

1 
.- Capítulo 4: Emergent Structures of Environmental Policy, Law, and Cooperation. in 

lnternational Environmental Policy. p. 84 e 

2 
.- A. Cançado T. Working Paper on "lnternational Environmental Law: Principal Issues 

Concerning the American States Prepared By Professor A. Cançado Trindade for the O.A.S. 
lnter-American Juridical Committee. in llDH e BID. 1992. (OAS, CP/RES. 557 (848/91), and 
OEA/Ser. Q, CJI/RES. 11. 9/91, of 1991). 
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Com exceção do sistema das Nações Unidas e das organizações afins 
criadas por Tratados, a estrutura institucional ambiental está em constante 
evolução, assim como o seu funcionamento, não se sujeitando a padrões fixos 
determinados, desenvolvendo-se à medida que os novos desafios o exigem, 
dando, inclusive, origem a novas formas de cooperação. 3 

Neste trabalho optou-se por discorrer sobre as instituições ligadas ao 
Sistema da ONU e a Organização para a Cooperação Econômica e o 
Desenvolvimento, pelo fato de ser, a primeira, a de maior porte existente, e a 
segunda, por congregar os países mais ricos e por se considerar que ambas 
exercem influência relevante na proteção do meio ambiente mundial. Além de 
informar também aspectos relativos ao mecanismo financeiro para as questões 
ambientais mundiais e as propostas para reestruturar parte da estrutura 
institucional envolvida nestes assuntos. 

II.- Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

A OCDE originalmente denominada Organização Européia de Cooperação 
Econômica foi constituída pelos países participantes do Plano Marshall da Post II 
Guerra Mundial para a reconstrução da Europa. Posteriormente, instituiu-se a 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
propriamente dita, mediante um Tratado de 1960, fixando sua sede em Paris. 
Atualmente a OCDE inclui os Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, 
Nova Zelândia, Japão e os países da Europa ocidental. 

A OCDE foi uma das primeiras organizações que começou a trabalhar 
intensamente na coordenação das políticas relativas ao ambiente, comércio, 
agricultura, industria, ciência e tecnologia, emprego, educação e outras. 

Embora os fins principais desta organização sejam a promoção do 
crescimento econômico e do comércio internacional, esta veio a se constituir num 
importante fórum para o estudo, intercâmbio de informação e coordenação de 
políticas relativas a problemas ambientais, ao procurar impulsionar o equilíbrio 
quantitativo e qualitativo do crescimento econômico dos seus membros de forma 
a promover a complementariedade e compatibilidade das políticas econômicas e 
o ambiente. 

Em 1970 foi criado o "Environment Committee" a nível ministerial, para 
ajudar a OCDE no desenvolvimento coordenado e harmonioso de políticas para a 
promoção da qualidade ambiental internacional, como uma expressão da vontade 
de transmitir a outros setores a importância de assumir a responsabilidade sobre 
as implicações econômicas das suas ações nos aspectos ambientais, integrando a 

3 
.- Capítulo 4: Emergent Structures of Environmental Policy, Law, and Cooperation. Ob, Cit. p. 

82 



103 

variável ambiental nas grandes decisões econonucas e na política social. O 
trabalho do Comitê Ambiental realiza-se no seio dos grupos subsidiários, 
encarregados de estudar as áreas gerais da política ambiental, tais como meio 
ambiente e economia, controle e prevenção da poluição, substâncias químicas, 
avaliação e informação ambiental e assuntos urbanos. 

O Comitê foi instalado com o objetivo de dedicar-se principalmente a 
trabalhar pelo desenvolvimento dos seguintes temas: 

- Investigar os problemas da preservação do meio ambiente humano e com 
particular ênfase nas suas implicações econômicas e comerciais; 

- Revisar e confrontar as ações ou propostas adotadas pelos países
membros, na área ambiental e a sua forma de vinculação com os aspectos 
econômicos e comercuus; 

- Propor soluções para os problemas ambientais e, sendo possível, levando 
em conta todos os fatores relevantes, incluindo os custos efetivos; 

- Garantir que os resultados das pesquisas ambientais possam ser 
efetivamente utiliz.ados pela estrutura do trabalho da Organização, quer nas 
políticas econômica, quer no desenvolvimento social. 

Destaca-se que, o Comitê Ambiental tem feito inúmeras recomendações nas 
áreas como a de redução das emissões das substâncias perigosas como o 
mercúrio, óxidos de enxofre e partículas materiais no meio ambiente; poluição 
transfronteiriça, qualidade da água, e a integração, exame e sistematização das 
políticas ambientais e políticas energéticas. A implementação destas 
recomendações está a cargo dos Estados-membros. 

Cabe dizer, que a OCDE pioneiramente iniciou o estudo das relações entre 
o comércio e o ambiente, produto dos quais temos provavelmente o único acordo 
internacional que abrange, de forma geral, os aspectos comerciais que acarretam 
as políticas ambientais, contidos no documento do Conselho da OCDE 
denominado: Guiding Principies Conceming the Intemational Economic Aspects 
of Environmetal Policies (OCDE Guiding Principies) adotado em 26 de maio de 
1972.4 

Neste documento se adotou um dos mais importantes e famosos princípios 
estabelecidos pela OCDE, o Polluter Pays Principie, que foi aceito e incorporado 
nas legislações dos seus membros, da mesma forma que aceitaram que a 
prevenção é mais importante que a reparação posterior do dano ambiental. 

4 
.- C. Stevens. The Organization for Economic Cooperation and Development and the Re

emergence ofthe Trade and Environment Debate. in Trade and Environment. Op, cit. p. 83. 
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Já em 1975, o trabalho da OCDE na área ambiental centralizou-se em 
quatro setores importantes: ambiente e energia, ambiente e indústria, meio 
ambiente humano e uso da terra, e projetos intersetoriais, tais como o turismo e 
poluição transfronteiriça. Este ano marcou também uma mudança significativa na 
política da OCDE no sentido de dar maior ênfase a uma abordagem integral do 
meio ambiente, e priorizar as políticas de prevenção. Começou também a dar-se 
maior atenção ao desenvolvimento de novos instrumentos de manejo e política, 
destacando-se os Estudos de Impacto Ambiental. 

Estes esforços para uma abordagem mais integral do meio ambiente 
continuaram até à Reunião dos Ministros do Meio Ambiente em maio de 1979, 
que concluiu com a Recomendação aos países-membros, para elaborar relatórios 
periódicos sobre o estado do meio ambiente nos seus países; os quais seriam 
utilizados para a publicação do relatório internacional sobre o meio ambiente na 
OCDE. 

O primeiro relatório internacional elaborado, antes desta reunião, 
reconhecia que a tarefa ambiental previamente tinha que ser dirigida à formação 
da estrutura institucional e à adoção de normas e regras para o controle da 
poluição. Este relatório determinou também o estabelecimento de uma "second 
generation" de políticas ambientais encaminhadas principalmente à prevenção 
dos problemas ambientais, à conservação e manejo dos recursos naturais, e à 
melhoria da qualidade de vida. 

Nesta reunião, os ministros do meio ambiente adotaram o documento: 
"Declaration on Anticipatory Environmental Policies", que serviu de guia para o 
trabalho dos anos 80.5 Além de exortar que as considerações ambientais devem 
ser incotporadas desde um primeiro momento nos setores econômicos e sociais 
que possivelmente tenham conseqüências ambientais, os ministros 
comprometeram-se a impulsionar a participação pública na tomada das decisões, 
a promoção dos objetivos ambientais e a difusão da consciência ambiental a 
partir do setor educacional. Também fixaram-se quatro temas importantes, os 
quais fazem parte da abordagem atual das questões ambientais da OCDE. São 
eles: 

- O meio ambiente e as economias; 

- Recursos naturais e o meio ambiente; 

- Os produtos químicos e o meio ambiente; 

- Assuntos urbanos. 

No decorrer dos anos seguintes, também a discussão sobre o comércio e o 
meio ambiente iniciada pela OCDE continua sendo levada a efeito com o 
objetivo de estabelecer regras de conduta e para incrementar a compatibilidade 

5 
• - Emergent Structures ofEnvironmental Policy, Law, and Cooperation. Ob, Cit. p. 85-86 
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mútua entre os dois conjuntos de políticas. Estas discussões incluem uma revisão 
dos Guiding Principies originais, que não são mais suficientes para solucionar os 
problemas e conflitos atuais na relação entre o comércio e o meio ambiente, já 
que ocorreram mudanças posteriores ao ano em que foram elaborados, a nível 
mundial, quer quanto à natureza dos problemas e políticas ambientais e 
comerciais, inclusive quanto à utilização de sanções comerciais a nível 
internacional com o objetivo de alcançar metas ambientais quanto à inserção 
destas nos convênios comerciais internacionais. 6 

Com esta finalidade um grupo de trabalho foi estabelecido, em 1991, 
integrado por representantes dos ministérios de comércio e meio ambiente dos 24 
países participantes da OCDE, que juntamente estão trabalhando na elaboração 
de recomendações gerais destinadas à solução preventiva dos conflitos potenciais 
que possam surgir. 1 

m.- Sistema das Nações Unidas. 

As Nações Unidas foram estabelecidas pela Carta assinada em São 
Francisco, em 26 de junho de 1945, ao final da Conferência das Nações Unidas 
sobre a Organização Humana. 

Os propósitos da ONU são enunciados no Artigo Segundo da Carta: manter 
a paz e a segurança internacionais; desenvolver relações amistosas entre as 
nações, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário; e ser um 
centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses 
objetivos. 

A ONU tem como órgãos especiais a Assembléia Geral, o Conselho de 
Segurança, o Comitê Econômico e Social, o Comitê de Tutela, a Corte 
Internacional de Justiça e o seu Secretariado, segundo o Artigo 7 da Carta. 

O papel da ONU na política ambiental abrange dois aspectos, tanto políticos 
quanto técnicos, ambos desenvolvidos pelas agências especializadas da mesma. 

O Artigo 63 da Carta da ONU estabelece que o Conselho Econômico e 
Social poderá concertar acordos com qualquer das instituições a que se refere o 
Art. 57. Ou seja, com as entidades especializadas, criadas por acordos 
intergovernamentais e com amplas responsabilidades internacionais, definidas em 

6 
.- C. Stevens Ob, cit. p. 92. 

7 
.- Idem, Ibidem. p. 84 



106 

seus instrumentos básicos, nos campos econômico, social, cultural, educacional, 
sanitário e conexos. 

Nem todas as nações participam nas funções do sistema da ONU. A 
participação nos organismos e nos entes especiais, tais como o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, é limitada e não inclui, portanto, todos os 
Estados membros da ONU. 

1.-Assembléia Geral 

Geralmente a ONU é mais identificada através da Assembleia Geral. Os 
membros da Assembleia Geral são todos os mesmos da ONUª e diferem dos 
integrantes das agências especializadas, as quais têm procedimentos separados 
para admissão. Embora a Assembléia seja o principal ente da organização das 
Nações Unidas, esta está mais relacionada geralmente ao desenvolvimento das 
funções de alto nível, refletindo suas deliberações, as diferenças ideológicas do 
mundo. 

A Assembléia Geral trata dos temas ambientais na agenda já sobrecarregada 
do seu Segundo Comitê (Econômico e Financeiro), no qual constituem-se em 
sub-itens, entre outros tantos, do amplo tópico "Desenvolvimento e Cooperação 
Econômica Internacional". Os assuntos ambientais são periodicamente 
contemplados e debatidos nas reuniões plenárias, de onde emergem resoluções 
relativas ao tópico, incluindo algumas que fixam linhas de orientação 
programática especifica e diretivas administrativas para o UNEP. 9 

Apesar da atenção restrita prestada pela Assembéia Geral aos temas 
ambientais, esta instituição chegou a adotar algumas importantes diretivas 
destinadas a estabelecer a agenda ambiental da comunidade internacional, tal 
como a resolução convocatória para a Conferência de Estocolmo de 1972, com a 
conseqüente adoção da Declaração de Estocolmo e o programa de implementação 
das recomendações estruturais e, principalmente, a decisão de estabelecer o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). Destaca-se 
também: a Resolução 37/7, de 28 de outubro, sobre a Carta da Natureza em 1982; 
a aprovação das Perspectivas Ambientais para o ano 2000, feita em 1987; as 
Resoluções de 43/53, de 1988, 44/207, de 1989, 45/212, de 1990 e 46/169, de 
1991, relativas à proteção do clima mundial para as gerações presentes e futuras; 
a Resolução 44/172, de 1989, relativa à execução do Plano de Ação para 

8 
.- A Assembléia Geral, ao admitir a Geôrgia, em 31 de julho de 1992, concorreu para aumentar 

então a 179 membros a composição da ONU. Em 1992 ficou pendente a admissão de Croácia, a 
Eslovênia e a Bôsnia-Herzegovina, confirmando assim a dissolução da Iugoslávia. Tomado de V. 
Marotta R. Direito e Relações Internacionais. 4a Edição. Editora Revista dos Tribunais; 1993. 
p. 30. 

9 
.- P. Szasz. "Restructuring the lntemational Organization Framework". in Environmental 

Change and Internacional Law: New Challenges and Dimensions. Op, cit p. 345 
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combater a desertificação e a recente adoção da Resolução convocatória da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do 
Rio de Janeiro de 1992, entre outras tantas. 

Cabe também mencionar que a Agenda 21, adotada na UNCED 92, outorga 
a Assembléia Geral maior representatividade nas questões ambientais e reclama 
desta uma participação mais dinâmica nos assuntos ambientais. 

2.- Conselhos das Nacões Unidas 

Apesar da preocupação com os temas ambientais terem surgido há muitos 
anos atrás e terem sido devidamente denunciados perante os Conselhos de 
Segurança e de Tutela como, por exemplo, quando em 1953 a Síria recorreu 
perante o Conselho de Segurança para pedir que Israel cessasse de intervir no 
curso das águas do Rio Jordão no território desmilitarizado e, quando, em 1977, 
Palau, uma ilha, do Pacífico, apresentou uma denúncia perante o Conselho de 
Tutela, protestando contra a cumplicidade dos Estados Unidos, autoridade 
administrativa do território tutelado (Palau), na construção portuária que afetava 
adversamente o solo, as águas e conseqüentemente a população. Dos três 
principais Conselhos da ONU, somente o Conselho Econômico e Social 
(ECOSOC) está diretamente relacionado com as políticas ambientais. 10 

O ECOSOC é um dos mais importantes órgãos dentro do sistema da ONU, 
com a capacidade tanto para estabelecer Comissões para os assuntos econômicos 
e sociais, como para a proteção dos direitos humanos e para outros temas que 
forem necessários ao desempenho de suas funções. Além disto, coordena as 
atividades das agências especializadas e tem a faculdade de poder entrar em 
entendimento com as organiz.ações não-governamentais, encarregadas de 
questões que estiverem dentro da sua competência. 

Um grande número de atividades da ONU estão sujeitas à coordenação ou 
revisão do ECOSOC, inclusive as relacionadas com o meio ambiente. Porém, 
este estabeleceu em 1946 o Comitê Administrativo de Coordenação (ACC), 
integrado pelo Secretário Geral da ONU e os diretores executivos das agências 
especializadas e pelo diretor da Agência Internacional para a Energia Atômica, 
com o objetivo de melhorar a coordenação entre as diferentes instituições. 

Existe ainda um número considerável de comitês vinculados ao ECOSOC e 
relacionados direta ou indiretamente com os assuntos da política ambiental, quais 
sejam: Moradia, Construção e Planejamento (1962), Planejamento do 
Desenvolvimento (1964), Recursos Naturais (1970), Comitê Consultivo sobre a 
Aplicação da Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento, este, estabelecido em 

10 
.- Capitulo 4: Emergent Structures of Environmental Policy, Law, and Cooperation. Oh, Cit. p 

88 
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1963 como conseqüência da Conferência das Nações Unidas sobre a Aplicação 
da Ciência e a Tecnologia para o Beneficio das Áreas Menos Desenvolvidas, e o 
Comitê de Organizações Não-governamentais que tem por incumbência 
estabelecer quais as ONGs que o ECOSOC pode consultar, conforme Resolução 
228 (X) de 27 de fevereiro de 1950. 

Por outro lado, em tomo do ECOSOC, mas sujeitas administrativamente à 
Secretaria da ONU, existe um número de entidades semi-autônomas, as quais 
têm, de diversas formas, relação com a política ambiental internacional. Destaca
se entre eles: "United Nations Institute for Training and Research" (UNITAR, 
1963); "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD, 
1964); "United Nations Development Programme" (UNDP, 1965); "United 
Nations Industrial Development Organization" (UNIDO, 1965); e a própria 
"United Nations Environment Programme" (1972). 

Também relacionados com o ECOSOC, porém, sem estarem sujeitos a ele 
administrativamente, existem os programas que prestam informações anualmente 
sobre suas atividades à Assembéia Geral, através daquele Conselho, podendo-se 
considerar como principal o "United Nations Environment Programme" (UNEP). 

Com o estabelecimento do UNEP, em 1972, muitas das iniciativas na área 
ambiental da ONU foram transferidas ao seu Diretor Executivo e Conselho de 
Governo. Este programa atua em coordenação com as entidades especializadas e 
com as organizações não-governamentais, como a IUCN. No entanto, a 
Secretaria Geral da ONU desempenha um papel fundamental na política 
ambiental, desde que esteja de acordo com seus interesses influenciados pelas 
grandes potências. 11 

Os outros dois órgãos principais da ONU, o Conselho de Segurança e o 
Conselho de Tutela, não têm funções ambientais relevantes. 12 

2.1.- Comissões Econômicas das Nações Unidas 

O ECOSOC estabeleceu Comissões Econômicas Regionais que têm como 
função principal fortalecer a cooperação econômica e outras formas de 
assistência entre seus membros. Algumas destas Comissões têm feito importantes 
contribuições à política ambiental. Trabalham em coordenação com o ECOSOC, 
as seguintes Comissões: 

11 
.- Idem, ibidem. p. 89 

12 
.- Idem, ibidem. p. 88 
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- Comissão Econômica para Europa (ECE) uma das mais importantes 
Comissões regionais, contribuiu significativamente para a realização da 
Conferência de Estocolmo de 1972; 

- Comissão Econômica para África (ECA) criada em 1968; 

- Comissão Econômica e Social para Ásia e o Pacífico (ESCAP) criada em 
1947; 

- Comissão Econômica para América Latina (ECLAC) criada em 1948 e 

- Comissão Econômica e Social para Ásia Ocidental (ESCW A) 1973 

Desde 1970 todas estas Comissões começaram a considerar amplamente os 
assuntos ambientais como parte integrante do desenvolvimento econômico. 

A Comissão Econômica para Europa que inclui membros da Europa 
Ocidental e do Leste europeu, tanto como os Estados Unidos e Canadá, é 
provavelmente a mais desenvolvida das cinco Comissões Econômicas regionais 
da ONU, em termos de atividade ambiental; uma vez que esta inclui 
principalmente países desenvolvidos. O papel desempenhado pela ECE nos 
assuntos ambientais é considerado como um modelo para as outras Comissões. 
Esta serve como um importante fórum para a cooperação Leste-Oeste em matéria 
ambiental. 

A ECE no início da década de 70 já vinha lidando por quase dez anos com a 
poluição das águas e, há mais tempo ainda, com os problemas ambientais 
urbanos. Em 1973 foi estabelecido um grupo, consultivo de alto nível para os 
assuntos ambientais. Mediante o trabalho deste grupo a ECE adotou vários 
programas de atividades que incluíram temas como a poluição do ar, energia, 
poluição das águas, resíduos tóxicos, transporte, turismo e poluição marinha 
transfronteiriça. 

Os estudos da ECE relativos à poluição aérea transfronteiriça começaram 
em 1977, os quais conduziram em 1979 à assinatura da Convenção sobre 
Poluição Aérea Transfronteiriça de Longas Distâncias e seus Protocolos 
subseqüentes. Além disto, nos anos 80 a ECE reconheceu a importância da 
realização dos Estudos de Impacto Ambiental e impulsionou ações para o 
desenvolvimento de um convênio multilateral para a avaliação do impacto 
ambiental tras:fronteiriço. 

3.- Entidades Especializadas das Nações Unidas 

Grande parte das atividades relacionadas com o meio ambiente dentro do 
sistema da ONU está administrada pelas agências especializadas. Uma 
importante distinção legal destas instituições e os órgãos especiais da ONU, tais 
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como UNEP e o UNDP, é que, as primeiras foram estabelecidas diretamente por 
Tratado entre seus membros, enquanto que as últimas foram estabelecidas pela 
Assembléia Geral ou por um orgão da ONU. 

Das 15 agências especializadas da ONU, quase a metade tem relação direta 
com a proteção ambiental. 

3.1.- Organização para a Alimentação e a Agricultura 

A Organização para a Alimentação e a Agricultura (F AO) foi constituída na 
Conferência das Nações Unidas de Quebec em 1945. Mediante acordo entre esta 
e a ONU, em 1946, passou a ser um órgão especializado da ONU com sede 
estabelecida provisoriamente em Washington e posteriormente transferida para 
Roma, onde funciona até hoje. 

Os fins desta organização são amplos e tem um marcado carácter técnico 
que repercute na área econômica e social. Os fins principais são enunciados no 
Artigo 1 da constituição da F AO, conforme se segue: 

-fomentar as pesquisas científicas, tecnológicas, sociais e econômicas 
relacionadas com a nutrição, alimentação e agricultura; 

-melhorar o ensino e a administração na área da nutrição, alimentação e 
agricultura; 

-conservar os recursos naturais e adotar métodos apropriados de produção 
agrícola; aperfeiçoar os métodos de elaboração, comercialização e distribuição de 
produtos agrícolas essenciais; 

-adotar uma política destinada a facilitar o adequado crédito agrícola 
nacional e internacional; 

-elaboração de uma política internacional que seja favorável aos convênios 
referentes aos produtos agrícolas essenciais; e 

-prestar assistência aos governos que a solicitem. 

A tarefa ambiental principal da F AO está vinculada às atividades de 
prevenção dos efeitos negativos do uso dos agrotóxicos. Em 1985, a Conferência 
da F AO adotou o Código Internacional de Conduta para a Distribuição e 
Utiliz.ação dos Pesticidas, com caráter não-obrigatório, para servir como ponto de 
referência, até que os países possam estabelecer infra-estruturas adequadas para a 
regulamentação. dos mesmos. 

Os objetivos do referido Código consistem em delimitar as 
responsabilidades e estabelecer normas de caráter voluntário para todas as 
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entidades públicas e privadas que intervêm ou influenciem na distribuição e 
utilização de pesticidas, particulannente nos casos da ausência de uma legislação 
nacional para a sua regulamentação, ou que, em existindo, seja inadequada. 

Este Código descreve a responsabilidade dos diferentes setores da 
sociedade, como dos governos, individualmente ou em grupos regionais, a 
indústria, o comércio e as instituições internacionais para a realização de um 
trabalho conjunto, para lograr que os beneficios derivados do uso necessário e 
aceitável dos pesticidas sejam obtidos sem causar prejuízos aos seres humanos e 
ao meio ambiente. 

A F AO também coordena e mantém atualizado o mapa dos solos agrícolas 
do mundo, o estabelecimento de comissões florestais regionais e a assistência 
técnica no planejamento do uso do solos. 

Cabe ressaltar que esta organização foi uma das mais ativas participantes na 
Convenção das ONU sobre a Prevenção da Poluição do Mar por Óleo, de 1954, 
tendo organizado no ano seguinte a Conferência Técnica Internacional sobre a 
Conservação dos Recursos Vivos do Mar e, em 1983, cooperou com a UNCTAD 
para a realização da Conferência da ONU sobre as Madeiras Tropicais. 

Mas, apesar disso, a questão ambiental no seio da F AO muitas vezes foi 
questionada pelos impactos negativos da sua ação sobre o meio ambiente, já que 
a expansão da agricultura é responsável por grande parte da destruíção dos solos, 
da floresta, da flora, da fauna selvagem e do meio ambiente natural. Embora 
também um dos objetivos da F AO seja o de evitar a degradação dos ecossistemas 
naturais, em muitas instâncias a assistência por ela prestada pode ser 
ecologicamente duvidosa. Por exemplo, a FAO tem assistido a "Joint Anti Locust 
and Anti-Avarian Organization" na África do Este e Central, a mesma que em 
parte é responsável pela destruição dos ti grain-devouring birds ti. 13 

3.2.- Organização Internacional do Trabalho 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), sediada em Genebra, foi 
estabelecida em 11 de abril de 1919 na Conferência de Paz. Em 1946, foi 
aprovado o acordo com as Nações Unidas para conceder à OIT o estatuto de 
organismo especializado. Tem por fins principais: 

- contribuir para o pleno emprego; 

- contribuir para a proteção adequada da vida e da saúde dos trabalhadores; 

- proteção da criança e da maternidade; e 

13 
.- Idem, Ibidem. p. 92 
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- contribuir para garantir um nível adequado de alimentação, moradia, lazer 
e de cultura. 

As atividades ambientais da OIT estão principalmente relacionadas à 
segurança e à saúde nos centros de trabalho humano. Tem-se notícia que 
desde1919 se analisa as matérias ou substâncias tóxicas utilizadas nas diversas 
áreas da indústria que são nocivas para a saúde dos trabalhadores 

Em 1977, foram adotadas na 63ª Reunião da Conferência Internacional do 
Trabalho, uma Convenção e uma Recomendação, nas quais foram delimitados 
princípios básicos comuns para todos os Estados, que constituem instrumentos
chave na luta para a proteção do meio ambiente do trabalho. As normas gerais 
adotadas nesta Conferência obrigam os Estados a inserir nas suas legislações 
nacionais as respectivas medidas para proteger de forma preventiva os 
trabalhadores contra os riscos profissionais derivados da poluição do ar, poluição 
sonora e das vibrações, devendo implementar, para tanto, a adoção de normas 
técnicas, recomendações e outros meios de controle. Estabeleceu-se, também, a 
responsabilidade dos empregadores na aplicação das medidas prescritas e fixou
se a obrigação dos trabalhadores de observarem as medidas de segurança. 

3.3.- Organização Marítima Internacional. 

A Conferência Marítima das Nações Unidas, reunida em Genebra por 
iniciativa do ECOSOC, entre os dias de 19 de fevereiro e 6 de março de 1948, 
elaborou o projeto da Convenção pela qual se criou a Organização Consultiva 
Marítima Intergovernamental (1.M.C.O.), vigente desde 17 de março de 1958. O 
texto original foi várias vezes modificado, tendo sido a última modificação feita 
mediante a Resolução A. 371 (X) de 9 de novembro de 1977, em vigor desde 22 
de maio de 1982, que contempla a alteração do nome original da organização, 
passando a denominar-se Organização Marítima Internacional (OMI). 

A OMI, sediada em Londres, passou a ser um organismo especializado da 
ONU desde 1959, ocupando-se exclusivamente dos assuntos marítimos com o 
objetivo primordial de promover a segurança da navegação e prevenir a poluição 
marinha. Neste sentido, a tarefa principal da OMI é a de prevenir a poluição do 
mar por óleo. A OMI trabalha levando em consideração os seguintes pontos: 

-prevenir a poluição; 

-prover as soluções viáveis quando a prevenção fracasse; e 

-assistir no desenvolvimento de poderes jurisdicionais para o fortalecimento 
do controle da poluição mediante a cooperação intergovernamental. 
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Cabe mencionar que a OMI, em decorrência do desastre do "Torrey 
Canyon"14

, produziu uma série de Convenções destinadas a prevenir e a 
combater a poluição dos mares. Entre estas tem-se: 

- Convenção Internacional relativa à Intervenção em Alto-Mar em casos de 
acidentes que causem Poluição por Óleo de 1969 (mais conhecida como 
Intervention 1969), a qual foi ampliada pelo Protocolo de 1973, que estende o 
campo de ação da Convenção (Intervention 1969) a todas as substâncias nocivas. 
No mesmo ano adotou-se a Convenção Internacional sobre responsabilidade Civil 
em Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC 1969), visando garantir uma 
indenização adequada, até o limite de 14 milhões de dólares, para aqueles que 
sofrem prejuízos causados pela poluição resultante de derrame ou descarga de 
óleo proveniente de navios petroleiros; 

- Outra importante Convenção adotada pela IMO é a Convenção 
Internacional sobre Estabelecimento de um Fundo de Indenização para Danos 
Causados pela Poluição do Mar por Óleo (FUND 1971). Este Fundo goza de 
personalidade jurídica independente da IMO; 

- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 
(conhecida pela sigla MARPOL), de 1973, que trata da poluição provocada não 
apenas por óleo que os navios podem descarregar, chegando mesmo a proibir tais 
descargas em certas áreas como, por exemplo, nos mares Negro, Mediterrâneo, 
Báltico e Vermelho, além de determinar certos procedimentos técnicos para o 
enchimento e limpeza dos tanques, bem como exige equipamentos especiais para 
tratamento de esgotos do navio, controle de descarga de óleo, depuração da água 
usada na limpeza dos tanques , etc.; 

- Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(SOLAS), de 1974. Ampliada pelo Protocolo do ano 1978. 

Recentemente, em 1984, a conferência diplomática convocada pela IMO 
atualizou o texto das CLS de 1969 e do FUND de 1971. 15 

14 
.- O "Torrey Canyon" que em 18 de março de 1967, quando em viagem proveniente do Golfo 

Pérsico, com uma carga de 119.328 toneladas de petróleo, se dirigia a Milford-Haven (Gales), e 
por falha de navegação, chocou-se com um recife, a sete milhas a este das Ilhas Scilly, na Costa 
da Carnualha. O acidente assumiu proporções sem precedentes: a poluição, resultante do petróleo 
derramado dos tanques, espalhou-se pelas costas britânica e francesa, com prejuízos incalculáveis 
à flora e fauna marítimas. Tomado de L. P. Da Fonseca Organização Marítima Internacional. 
/MO Fundação Alexandre de Gusmão. Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. IPRI 
Brasília 1989. p. 45 e 46. 

15 
.- O Comentário e listado das Convenções da IMO foram tomadas do livro de L. Da Fonseca. 

Oh, Cit. p. 44 a 50 
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3.4.- Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e a Educação 

A UNESCO foi estabelecida na Conferência Internacional de Londres de 
1945. O acordo entre a ONU e a UNESCO, mediante o qual esta chegou a 
constituir-se em organismo especializado, foi adotado em 1946. 

A UNESCO está vinculada à política ambiental em dois aspectos: na 
educação e pesquisa científica e na capacitação. As atividades ambientais da 
UNESCO estão organizadas em três setores: educação, ciências naturais e 
ciências sociais. Tanto o setor da educação quanto das ciências sociais têm um 
papel ambiental fundamental, mas a maior área de ação ambiental da UNESCO 
está localizada nas ciências naturais. 

Entre as principais atividades ambientais da UNESCO estão: o Programa 
Intergovernamental sobre o Homem e a Biosfera; um estudo da ecologia 
integrada e dos recursos naturais, oceanografia e meio ambiente marinho; o 
Programa Internacional de Correlação Geológica; o Programa Internacional 
Hidrológico; a capacitação do pessoal para o manejo ecológico e o 
desenvolvimento da educação ambiental geral. 

Cabe ressaltar que a UNESCO tem desempenhado um papel fundamental na 
mobiliz.ação internacional de esforços para a proteção da biosfera, além de outras 
atividades como o patrocínio das negociações da Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 1972. 

3.S.- Organização Mundial da Saúde. 

Na Conferência Internacional de Saúde de 1946, celebrada em New York, 
foi adotado o projeto da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que entrou em vigor em 1948, funcionando desde esta data como organismo 
especializado da ONU. 

A principal finalidade deste organismo é "alcançar para todos os povos o 
mais alto nível de saúde". 

A influência decisiva dos fatores ambientais na saúde tomou inevitável que 
a OMS tenha amplo interesse nos assuntos ambientais. Neste sentido a OMS vem 
trabalhando através dos centros de pesquisa nas áreas de saúde e higiene 
juntamente com a Organização Panamericana da Saúde estabelecida em 1902. 

3.6.- Organização Meteorológica Mundial. 

Na Conferência de Diretores da Organização Meteorológica Internacional 
criada em 1873, celebrada em Washington em 1947, foi adotado um projeto de 
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Convenção pelo qual foi criada a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 
sucessora da organização anterior, que entrou em vigor em 1950, funcionando 
como organismo especializado da ONU desde 1951. 

A OMM prevê a estrutura e assistência fundamental para a cooperação entre 
as nações para estudar e conhecer as variações climáticas. Organizada em três 
regiões, opera mediante oito comissões técnicas e dirige quatro programas 
operativos, dos quais, o mais conhecido é o "World Weather Watch", um 
programa de cooperação multinacional para melhorar a coleta de informação 
meteorológica em escala mundial e para garantir a avaliação destes dados em 
beneficio de todas as nações. Esta talvez seja a única agência exclusivamente 
científica do sistema das Nações Unidas. 

Nos últimos anos a atividade da OMM, principalmente associada ao estudo 
das mudanças climáticas, tem-se sobressaído. Como o fato de ser este assunto um 
dos maiores temas ambientais atuais e devido às incertezas científicas a ele 
pertinentes, a comunidade científica internacional tem-se envolvido 
significativamente no seu estudo, tendo, em 1978, a Conferência sobre Mudanças 
Climáticas, patrocinada pela OMM, estabelecido o Programa Mundial sobre o 
Clima destinado a estudar o C02 e seus impactos sobre as atividades humanas. 

Posteriormente, em 1987, as considerações dos efeitos potenciais 
ambientais, sociais e econômicos das mudanças climáticas e a avaliação de 
possíveis medidas nacionais e internacionais levou a OMM e o UNEP a 
estudarem o estabelecimento de um foro intergovernamental. Como resultado foi 
criado o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC). 
Aproximadamente 35 países e muitas organizações internacionais participam das 
reuniões do Painel. Os estudos são desenvolvidos nos Grupos de Trabalho, cada 
qual responsável por um assunto específico, cabendo mencionar que, num desses 
grupos, denominado Grupo m, foram desenvolvidos os elementos fundamentais 
inseridos na Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas de 1992. 

3. 7.- Agência Internacional para a Energia Atômica 

A Agência Internacional para a Energia Atómica (AIEA) foi criada, em 
1957, com a entrada em vigor do seu Estatuto constitutivo. É uma organização 
universal, de carácter autônomo, sob os auspícios da ONU, gozando de direitos 
menos restritos do que os órgãos especializados, segundo seu acordo com as 
Nações Unidas. 16 

A Primeira Conferência Geral da AIEA, celebrada em Viena, em outubro de 
1957, aprovou um acordo no qual ficaram regulamentadas as relações entre a 

1 6 
.- M. Díez de V. lnstituciones de Derecho Internacional Publico. Tomo II. Organiz.ações 

Internacionais. Quarta Edição. Tecnos. Espaiía. 1984. p. 256. 



116 

ONU e a AIEA . Esta relação não é a mesma que aquela mantém com seus 
organismos especializados, segundo os Artigos 57 e 63 da Carta das Nações 
Unidas, pelo contrário, a AIEA tem uma posição mais independente comparada 
com a relação das entidades especializadas. 

São fins principais da AIEA: 

- fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação prática da energia 
atômica para fins pacíficos; 

- prover os materiais, serviços, equipamento, instalações para a 
investigação, o desenvolvimento e a aplicação prática da energia atômica com 
fins pacíficos; 

- impulsionar o intercâmbio de informação científica e técnica; 

- estabelecer medidas para que os materiais "fisible" e outros não sejam 
utilizados para fins bélicos; e 

- fixar medidas de segurança para proteger a saúde. 

A AIEA desempenha um papel fundamental na elaboração de normas 
convencionais aplicáveis à prevenção da degradação ambiental como 
conseqüência do uso pacífico da energia nuclear, especificamente aplicáveis à 
poluição nuclear, um fenômeno que surge com o progresso da nova tecnologia. 11 

Este organismo patrocinou a elaboração da Convenção de Viena sobre a 
Responsabilidade Civil proveniente de Dano Nuclear de 1963 e, como 
conseqüência do desastre de Chernobyl, as duas Convenções de 1986 sobre 
Pronta Notificação de Acidentes Nucleares e de Assistência 

A AIEA, desde a década dos anos 60, garante a participação das 
Organizações Não-Governamentais envolvidas na área nuclear. Deste modo, as 
ONGs que tenham competência específica na área, gozam do "consultative 
status" e podem ser representadas por um observador nas reuniões da 
Conferência Geral e nas reuniões públicas do Comitê de Governadores da AIEA, 
podendo apresentar alguns relatórios escritos e orais, bem como ter acesso a 
determinadas documentações da Agência. As ONGs que não tenham o 
"consultative status", mas que no entanto estejam vinculadas ao desenvolvimento 
do uso da energia nuclear para fins pacíficos, podem ser representadas por 
observadores nas reuniões regulares da Conferência Geral. 10 

17 
.- P. Sands. Op, cit. p. 401 

18 
.- Idem, Ibidem. Op, cit. p. 415. 
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4.- Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ou "United Nations 
Environment Programme" 

Após a Conferência de Estocolmo, a Assembléia Geral da ONU adotou as 
disposições institucionais e financeiras que permitiram o surgimento do "United 
Nations Environment Programme" (UNEP). Este foi constituído pela Resolução 
2997 (XXVII) 19

, da Assembléia Geral de ONU, de 15 de dezembro de 1972, 
denominada "institucional and arrangements for internacional environmental 
cooperation," a qual foi depois reafirmada pela Resolução 31/112, de 16 de 
dezembro de 1976. 

A mencionada Resolução 2997 (XXVII) estabeleceu a seguinte estrutura 
institucional: 

- Parte 1. O Conselho de Administração do UNEP é composto de 
representantes de cinqüenta e oito Estados, eleitos pela Assembléia Geral por um 
período de três anos, cujas principais funções são: promover a cooperação 
internacional na área ambiental e recomendar as políticas apropriadas; manter 
atualizada a informação sobre o estado mundial do meio ambiente; avaliar 
continuamente o impacto das políticas e medidas ambientais nacionais e 
internacionais nos países em desenvolvimento, tanto como os problemas de 
custos adicionais que possam incorrer estes países na implementação de 
programas ambientais e projetos e assegurar que tais programas e projetos sejam 
compatíveis com os planos de desenvolvimento e prioridades destes países. 

- Parte II. A Secretaria Ambiental: Fica estabelecida uma pequena 
Secretaria na ONU para servir como ponto central da coordenação da ação 
ambiental dentro do sistema das Nações Unidas para assegurar uma coordenação 
efetiva. A Secretaria Ambiental é presidida pelo Diretor Executivo do UNEP, que 
é eleito pela Assembléia Geral sob proposta do Secretário Geral, por um período 
de 4 anos. 

A Secretaria centraliza a ação do Conselho Administrativo do UNEP e atua 
sob sua direção, assegurando a coordenação com os organismos especializados 
das Nações Unidas na área ambiental; 

- Parte m. Fundo Ambiental: Com a função de prover recursos adicionais 
para os programas ambientais, ficou constituído um Fundo voluntário, segundo 
os procedimentos financeiros da ONU; 

- Parte IV. Comitê de Coordenação Ambiental: Este Comitê foi substituído 
por disposição da Resolução da Assembléia Geral n. 32/197, de 9 de janeiro de 
1977, sobre a Restruturação dos Setores Sociais e Econômicos do Sistema da 
ONU. A atividade de coordenação interagências a nível de secretarias passou a 

19 
.- A Resolução 2997 (XXVIl)de 15 de dezembro da Assembléia Geral da ONU não cria 

expressamente o UNEP, mas estabeleceu os órgãos integrantes do Programa. 
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ser centralizada no Comitê Administrativo de Coordenação, sob o controle do 
Secretário Geral e sujeito à supervisão do Conselho Econômico e Social. 

O UNEP trabalha basicamente em três áreas: avaliação do ambiente 
(avaliação e análise, pesquisas, troca de informações); gestão do ambiente 
(fixação de objetivos e planejamento, consultas e acordos internacionais); 
medidas de sustentação (educação e formação profissional, informação, 
organização, financiamento, cooperação técnica). Além de implementar medidas 
para pôr em vigor os princípios da Declaração de Estocolmo relativos, 
principalmente, à responsabilidade dos Estados pelos danos ecológicos, e 
também incentiva a elaboração e conclusão de Tratados para a proteção 
ambiental. 2º 

Segundo P. C. Szasz, o UNEP constttw-se formalmente num órgão 
subsidiário e quase-autônomo da Assembléia Geral da ONU21 

• Seu orçamento 
compõe-se de uma parte reduzida do orçamento regular da ONU, parte de 
financiamento para atividades operacionais proveniente do Fundo Ambiental, 
financiamento este que provem de contribuições irrestritas e de fundos 
administrativos estabelecidos para projetos ou programas específicos. 

Apesar das restrições financeiras, o UNEP, nas duas décadas passadas, 
dirigiu e implementou um número considerável de programas, que incluem o 
estímulo à pesquisa, à colheita e à coordenação de dados, às publicações, à 
educação e ao estabelecimento de vários órgãos ambientais especializados, como 
também à adoção de normas-guia e a outros tipos de documentos tipo "soft law". 

Cabe enfatizar a importante contribuição do UNEP no patrocínio de 
negociações internacionais que levaram à adoção de Tratados internacionais, tal 
como diz o autor Palmer: "ln my opinion, without UNEP, the system to prevent 
ozone depletion now in place not have been developed"22 

• 

Algumas das atividades importantes, projetos e empreendimentos são 
numerados nas linhas seguintes;2

3. 

A.- Camada de Ozônio: UNEP patrocinou as negociações principais para 
Convenção de Viena sobre Proteção da Camada de Ozônio e seu Protocolo de 
Montreal de 1987. Age também como a Secretaria dos órgãos do Tratado e do 
Protocolo. Colaborou ativamente nas reuniões posteriores de Helsinki e Londres, 
nas quais importantes emendas ao Protocolo foram negociadas e adotadas, e em 

2º .- Ver J. Da Silva. op. cit. p. 43 e G. Palmer. Op. cit. p. 261. 

21 
.- P. Szasz. Op, cit. p 342. 

22 
.- G. Palmer. Op. cit. p. 261. 

23 
.- O resumo das atividades da UNEP foram tomados do Szasz. P.C. Op, cit. p 342-344 
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outras reuniões subseqüentes ·para o estabelecimento do denominado Fundo 
Financeiro para as Emendas de Londres. 

B.- Clima: UNEP e a OMM co-patrocinaram o Painel Intergovernamental 
sobre as Mudanças Climáticas (IPCC) nas quais os fundamentos científicos, 
técnicos e políticos foram delimitados para a negociação do regime de proteção 
do clima mundial, que levaram à adoção da Convenção sobre as Mudanças 
Climáticas de 1992; 

C.- Resíduos perigosos. Em 1987, o Conselho de Governo do UNEP adotou 
o "Guias e Princípios do Cairo para o Manejo Ambientalmente Adequado dos 
Resíduos Perigosos". E também o UNEP patrocinou as negociações que levaram 
à adoção da Convenção de Basiléia sobre Controle dos Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação. 

D.- Meio Ambiente Marinho. Em 1974 o UNEP iniciou seu Programa 
Regional para os Mares, o qual atualmente abrange onze deles, tendo adotado um 
Plano de Ação para cada um deles, oito dos quais estão sendo implementados 
pelas respectivas Convenções e pelos Protocolos complementares pertinentes. 
Entre estes tem-se, por exemplo, a Convenção de Barcelona de 1976 para 
Proteção do Mar Mediterrâneo Contra a Poluição, complementado por dois 
Protocolos adotados para a prevenção da Poluição do Mar Mediterrâneo por 
Alijamento proveniente de Barcos e Aeronaves e outro relativo à Cooperação 
para o Combate da Poluição do Mar Mediterrâneo por Óleo e Outras Substâncias 
Perigosas, e para os casos de Emergência e, ainda, o Protocolo de Atenas de 1980 
para a Proteção do Mar Mediterrâneo Contra a Poluição Proveniente de Fontes 
Terrestres e o Protocolo de Genebra Relativo às Áreas Mediterrâneas 
Especialmente Protegidas. Aos Programas mencionados estão vinculados, 
aproximadamente, 120 Estados participantes. 

E.- Água Doce: dentro do Programa para o Manejo Ambientalmente 
Adequado das Águas Internas (EMINW A), o UNEP patrocinou o Plano de Ação 
Zambezi, de 1987, e vem assistindo a negociação e preparação de tais planos para . 
o Lago Chad e para o Mar Aral. 

F.- Degradação dos Solos: com a assistência da FAO e a UNESCO, o , 
UNEP elaborou e adotou a Política Mundial de Solos. 

G.- Florestas: o UNEP e outras agências da ONU cooperaram para o ' 
desenvolvimento do Plano de Ação para as Florestas Tropicais, de 1985, da FAO ' 
e apoiou a formulação de medidas ambientais do Acordo Internacional sobre as · 
Madeiras Tropicais, de 1983. 

H.- Diversidade Biológica: Em 1987 o UNEP iniciou a preparação do ' 
Tratado-quadro sobre a proteção e preservação da diversidade biológica. 
Também desempenha-se como Secretaria da Convenção de Washington sobre : 
Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens Ameaçadas , 
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de Extinção (CITES), de 1973 e da Convenção de Bonn sobre a Conservação de 
Espécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS), de 1979. 

1.- Sistema de Controle e Informação: Dentro do "Earthwatch Programme", 
o UNEP estabeleceu o Sistema de Monitoramento Mundial do Meio Ambiente 
(GEMS), no qual participam quatro agências especializadas, a IUCN e mais de 
140 Estados. Estabeleceu, também, o INFOTE~ um mecanismo internacional 
descentralizado para o intercâmbio de informação ambiental, mantém o Registro 
Internacional de Produtos Químicos Potencialmente Tóxicos (IRPTC) e 
juntamente com a OIT e a OMS opera o Programa Internacional sobre 
Seguridade Química (IPCS). 

Adicionalmente, o UNEP desenvolveu um número importante de iniciativas 
para estabelecer ou reprogramar a agenda ambiental do sistema das Nações 
Unidas, tal como a formulação do Programa Ambiental de Médio Prazo das 
Nações Unidas para 1984-1989 e 1990-1995, e o estabelecimento do Comitê 
Preparatório Intergovernamental sobre as Perspectivas Ambientais até o ano 
2000. Não se pode, também, deixar de mencionar a atividade cumprida pelo 
UNEP na elaboração e adoção das duas Convenções na ONU, assinadas na 
Conferência do Rio de Janeiro de 1992 e sua participação nesta propriamente. 

Cabe mencionar que a própria natureza da constituição do UNEP determina 
que seus empreendimentos sejam substanciais, embora não se constitua num 
organismo adequado para cuidar da proteção do ambiente mundial; já que o 
UNEP não tem capacidade coercitiva para exigir o cumprimento das regras 
estabelecidas, nem representa uma autoridade executiva, somente podendo 
recorrer ao uso de um generoso número de "soft law instruments", o que não 
facilita a implementação efetiva da normas ambientais. 24 

5.- Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável 

A Agenda 21, produto da UNCED de 1992, Seção 1 Capítulo 38 "Arranjos 
Institucionais Internacionais" Literal C, criou a Comissão sobre Desenvolvimento 
Sustentável, CDS de alto nível, de conformidade com o Artigo 68 da Carta da 
ONU. 

A CDS foi estabelecida para assegurar o acompanhamento efetivo das 
atividades geradas pela UNCED-92, assim como para intensificar a cooperação 
internacional e racionalizar a capacidade intergovernamental da tomada de 
decisões encaminhadas para a integração das questões de meio ambiente e 
desenvolvimento, e para examinar o progresso da implementação da Agenda 21 
nos planos nacional, regional e internacional. 

24 
.- G. Palmer. Op, cit. p. 261. 
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A Agenda 21 fixou que a CDS prestará contas ao ECOSOC e estará 
integrada pelos representantes dos Estados eleitos como membros, levando em 
consideração a distribuição geográfica eqüitativa. Os representantes dos Estados 
não-membros da Comissão terão o estatuto de observadores. Estabeleceu-se 
também que a Comissão permitirá a participação ativa dos órgãos, programas e 
organizações do sistema da ONU, instituições financeiras internacionais e outras 
organizações intergovernamentais pertinentes e incentivará a participação das 
organizações não-governamentais, inclusive da indústria e das comunidades 
empresarial e científica. 

A mesma Agenda 21 fixa oito funções que deve desempenhar a CDS. Entre 
estas sobressai-se a tarefa de incentivo e diálogo, no âmbito da ONU, com as 
organizações não-governamentais e o setor independente, assim como com outras 
entidades alheias ao sistema da ONU, devendo também apreciar, quando 
oportuno, a informação relativa aos progressos realizados na implementação das 
Convenções sobre meio ambiente a ser colocada à disposição pelas Conferências 
das Partes pertinentes. 

6.- A Corte Internacional de Justiça. 

A CIJ foi estabelecida em 18 de abril de 1946, como organismo sucessor da 
antiga Corte Permanente de Justiça Internacional que foi criada com a Liga das 
Nações. Os Estados que estabeleceram a Liga das Nações acreditavam que o 
objeto principal da instituição seria a prevenção da Guerra, e tal objetivo não 
poderia ser alcançado se a organização não contasse com uma Corte para 
administrar a justiça segundo o Direito. 25 

Quando a Liga das Nações praticamente cessou de existir, com a quebra da 
paz, em conseqüência da eclosão da II Guerra Mundial, a Corte Permanente de 
Justiça Internacional ficou extinta, embora a dissolução oficial tenha tido lugar 
em 1946, no dia em que a nova Corte nasceu. 

Finda a Segunda Grande Guerra, a Corte Internacional de Justiça veio a 
substituir a antiga, constituindo-se no principal órgão judiciário da ONU e 
funciona segundo o Estatuto anexo à Carta das Nações Unidas. O Estatuto da 
Corte consta de setenta artigos e pouco difere da antiga Corte. A sede da mesma 
continua a ser em Haia. 

A qualidade de Membro das Nações Unidas implica na aceitação integral do 
referido Estatuto. Um Estado, que não possua a dita qualidade poderá tomar-se 
parte no mesmo Estatuto, em condições a serem determinadas, em cada caso, 
pela Assembléia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. Cada 

25 
.- M. Hudson. The Pannanent Court of Intemational Justice. The Macmillam Company, New 

York. 1934. Citado por Bilderbeek. S. Op. cit. p. 14. 
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Membro da ONU assume o compromisso de se conformar com a decisão da 
Corte em qualquer caso em que for parte. 

Os membros da ONU poderão confiar a solução de suas divergências a 
outros tribunais, em virtude de acordos já vigentes ou que possam ser concluídos 
no futuro. 

Os juízes da Corte são em número de quinze, todos efetivos (no sentido de 
que não há suplentes). Elegem-nos, em voto separado, a Assembléia Geral e o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato é de nove anos, sendo 
permitida a reeleição, e procedendo-se à renovação pelo terço a cada três anos. 
Não se podem investir, na Corte, dois juízes de uma mesma nacionalidade. 

A Corte funciona permanentemente, exceto durante as férias judiciárias, 
cuja época e duração são por ela fixadas. A Corte funciona ordinariamente em 
sessão plenária, mas, para constituí-la, é suficiente um quórum de nove juízes. 
Poderá periodicamente formar uma ou mais Câmaras, compostas de três ou mais 
juízes, conforme ela mesma determinar para tratar de questões de caráter 
especial, como por exemplo questões trabalhistas e assuntos referentes à trânsito 
e comunicações. Poderá igualmente, em qualquer tempo, formar uma Câmara 
especial, com o número de juízes que acordar entre as partes, para decidir 
determinado assunto. Além disso, a fim de apressar a solução dos assuntos, 
constituirá anualmente uma Câmara, composta de cinco juízes, a qual, a pedido 
das partes, poderá resolver sumariamente as questões. Qualquer dessas câmaras 
poderá, com consentimento das partes, reunir-se ou exercer suas funções fora da 
cidade da Haia. 

A competência da Corte estende-se a todas as questões que as partes lhe 
submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das 
Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor (Art. 36 parágrafo 1 do 
Estatuto da Corte). As opiniões dos autores coincidem em apontar que esta 
disposição notadamente é uma das principais deficiências da Corte, já que limita 
a sua ação ao consentimento voluntário das partes que somente podem ser 
Estados, segundo o Artigo 34(1). Se um Estado envolvido no assunto não aceita a 
competência da Corte, este não pode ser processado perante a Corte. 

Como diz Rosenne26 
: "there is an uncontroverted principie of general 

intemational law according to which no State is obliged to submit a dispute with 
another State to an lntemational tribunal". 

Da mesma forma, Bilderbeek. S21
, assinala: 

26 
.- Rosenne. ''The Law and Practice of the Intemational Court" Nijhoff, Doredrecht, 1985.p. 

313. Citado por S. Bilderbeek. Op. cit. p. 19. 

21 
.- Idem, Ibidem. p. 19. 



123 

"This principie is the outcome of the dogma of sovereign State, in 
which a state is never obliged to do anything, as long as its acts do not 
interfere with the rights of another State ( and the non-acceptance of a 
means of settlement is as such not an interference ). The result of this 
principie is that the jurisdiction of the Court to deal with a case, must 
be based on the consent of the parties". 

Certamente que os fundadores da Corte acreditavam que um grande número 
de Estados aceitariam a jurisdição compulsória dentro de poucos anos após a 
criação da Corte; infelizmente depois de mais de 40 anos do estabelecimento da 
CU, somente quarenta e nove Estados aceitaram a suajurisdição.20 

A atitude dos Estados, de resistência para levar suas divergências perante a 
Corte, provavelmente como aponta Anand. R.P29 

, deve-se a "the weaknesses of 
the existing international community, because of which States are reluctant to go 
to the Court" e, também, às ambigüidades e incertezas das normas internacionais, 
à carência de um órgão internacional legislativo encarregado de adotar e 
modificar as normas internacionais segundo as mudanças constantes na 
comunidade internacional, e principalmente devido à ausência de um mecanismo 
efetivo de execução e aplicação das decisões judiciárias. 

Mesmo a área ambiental da Corte apresenta uma ação restrita e até, às vezes 
nula, como se pode verificar na seguinte citação: 

"Many of the people interviewed were pessimistic about the role 
the Court could play in international environmental law. 
Especially relevant is the fact the Court can only make a binding 
decision when a State has accepted the jurisdiction of the Court 
is seen as an obstacle to the effectiveness of the Court in 
environmental problems. They also saw this lack of power as one 
of the main causes of the insignificant role the Court has played 
in environmental and other international problems up to now"30

• 

Por outro lado, o Art. 34( 1) do Estatuto da Corte limita a sua 
competência a controvérsias entre Estados, fechando o acesso às pessoas 
naturais, beneficiárias do direito a um meio ambiente sadio e às organizações 
não-governamentais que são ativas participantes nas questões ambientais. 

28 
.- Idem Ibidem. P. 20. 

29 
.- R Anand. Compulsory Jusdiction ofthe Intemational Court of Justice 1974. p . 244. Citado 

por Bilderbeek. Op, cit. p. 16. 

30 
.- S. Bilderbeek. Op. cit. p. 101. 



124 

Neste sentido, Sands. P31
, salienta que : "As NGOs become more 

ambitious, they may attempt to litigate breaches of environmental standards, 
either in national or perhaps before intemational tribunais. They might do this in 
their own name or on behalf of interested and affected persons." 

Já em 1976, o estudo feito pelo Departamento de Estado dos Estados 
Unidos denominado "Widening Access to the lntemational Court of Justice"32

, 

considerava que: 

" ... The present era, however, in contrast to that of the Court's founding 
some fifty years ago, has become trasnational in multiple ways. Not 
only of the world's commercial and business activity, but political, 
economic, scientific, environmental, educational, cultural, 
humanitarian and other fonns of activity, have become incresingly 
intemational and inter-meshed. Accordingly, a distinctly modem need 
for unifonnity in the Iaw has emerged. There would be great 
advantage both to the progress of human affairs and the development 
of intemational law if disputes arising out of this burgeoning 
intemational interchange were submitted to intemational adjudication. 
The function of the World Court as an adjudicator of the disputes 
between States and the proposed function of the Court in meeting this 
modem requirement for promoting the application and unifonnity of 
law to transnational activities would be entirely compatible. At 
present, however, this dual papele is not possible within the 
jurisdictional limitations of the Court." 

Assim sendo, o Departamento de Estado concordava com a idéia de ampliar 
a competência da Corte, segundo os requerimentos atuais, mediante a introdução 
de um elemento de flexibilidade através de um procedimento denominado 
"preliminary opinion procedure", pelo qual as Cortes nacionais de apelação 
estariam facultadas a apresentar-se perante a Corte Internacional de Justiça, 
solicitando seu parecer consultivo sobre qualquer assunto de direito 
internacional, quando na opinião da Corte Nacional o parecer seja necessário 
antes de emitir sua decisão final. Mediante este procedimento, as pessoas naturais 
e as ONGs teriam acesso indireto à CU. 

Tal procedimento sugerido implica a modificação do Estatuto da Corte para 
o qual é necessário o voto de 2/3 dos membros da Assembléia Geral e a 
ratificação dos 2/3 dos membros da ONU, inclusive todos os membros 
permanentes do Conselho de Segurança, (artigo 69 do Estatuto e por referência 
Artigo 108 da Carta da ONU). Tais emendas do Estatuto da CU permitiriam que 

31 
.- P. Sands. Op, cit. p. 416. 

32 
.- United States: Departrnent of State. "Study on Widening Access to the International Court of 

Justice". in Intemational Legal Materiais. Vol. XVI, N° 1 January 1977. The American Society 
oflnternational Law. p. 187-206. 
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as Cortes nacionais de apelação possam pedir o parecer consultivo, e que as 
pessoas tisicas e juridicas que não são Estados, nem organizações internacionais, 
estejam facultados a participar em procedimentos perante a Corte Mundial, 
quando seja requerido o referido parecer que, em todo caso, não equivale à 
competência processual direta. 

A relutância à modificação tanto do Estatuto da Corte quanto da própria 
Carta da ONU não permitiram até hoje a implementação destas considerações, 
conseqüentemente a competência da CU limita-se à ação entre Estados. 

Cabe mencionar, que a nível regional a "Nordic Convention on the 
Protection of the Environment", de 1974, estabeleceu um regime abrangente da 
proteção ambiental, permitindo a qualquer pessoa afetada ou que possa ser 
afetada pelas "environmental hannful activities" em outro Estado-parte, pode 
recorrer perante à Corte pertinente, ou à autoridade administrativa 
correspondente, (" examining authorithy") do Estado para solicitar a indenização 
devida. Esta Convenção garante às pessoas naturais, grupos e ONGs o acesso ao 
sistema legal segundo o direito internacional e reconhece o direito e o interesse 
de tais pessoas na proteção do ambiente. 33 

A própria União Européia outorga às ONGs o direito de poder processar a 
própria Comunidade diretamente perante a Corte Européia de Justiça para que a 
Comissão informe sobre os incumprimentos das normas ambientais comunitárias 
dos Estados-membros, e também estão capacitadas para intervir como partes 
interessadas em certos casos perante o Tribunal de Justiça da Comunidade 
Européia nos processos que impliquem em assuntos ambientais. 34 

Voltando à CU, esta também está facultada para emitir pareceres 
consultivos (Art. 65. inc. 1 do Estatuto) sobre qualquer questão juridica a pedido 
do órgão que, de acordo com a Carta das ONU ou por ela autorizado, estiver em 
condições de fazer tal pedido. 

A Carta da ONU, no artigo 96, determina quais órgãos podem pedir estes 
pareceres. Segundo este artigo, estão autorizados, a Assembléia Geral e o 
Conselho de Segurança. Entretanto, outros órgãos da ONU e entidades 
especializadas somente podem pedir o parecer consultivo se forem devidamente 
autorizados pela Assembléia Geral. Esta última autorizou a todas as entidades 
especializadas a pedir pareceres consultivos sobre questões de sua competência, 
exceto a União Postal Universal35 

33 
.- P. Sands. Op, cit. p. 414. 

34 
.- Idem, Ibidem. p. 414 e 415 . 

35 
.- S. Bilderbeek. Op, cit. p.27. 
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Esta faculdade não foi outorgada aos "Programas" da ONU, o que significa 
que, nem o UNEP nem o UNDP, estão autorizados a solicitar tal parecer 
consultivo. Porém, pode fazê-lo a Agência Internacional de Energia Atômica. 
Esta restrição dirigida a um dos únicos órgãos de alta hierarquia da ONU, ligado 
diretamente às questões ambientais, não permite recorrer à CU para solicitar tais 
pareceres consultivos, menos ainda as ONGs. Porém, fica aberta a possibilidade 
para estas instituições, de persuadir um dos órgãos autorizados a pedir o parecer 
consultivo. 

Os pareceres consultivos constituem opiniões oficiais não-obrigatórias 
como aponta Rosenne36 

: " ••• the advis01y opinion is nothing more, but also 
nothing less, than an authoritative expression of international law on the question 
considered", logicamente este pode ser rejeitado pelos Estados. Embora não 
sendo obrigatórios, estes, na prática, podem exercer grande influência, já que 
expressa a opinião da máxima autoridade internacional. 

O estudo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, referido 
anteriormente, também sugeria o incremento da lista de instituições públicas 
capacitadas para pedir o parecer consultivo da CU. Embora tal medida suponha a 
modificação do Estatuto da Corte, que está sujeito a aprovação dos membros do 
Conselho de Segurança. 

Quanto à execução das resoluções da CU, estas estão sujeitas à vontade dos 
Estados, já que diferentemente do sistema judiciário interno dos Estados, a CU 
não é responsável pela execução das suas decisões. A Carta da ONU no Art. 
94(1) estabelece que "cada membro das Nações Unidas se compromete a 
conformar-se com a decisão da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso 
em que for parte". E como diz Rosenne37

, "esta regra pode ser considerada como 
um princípio geral de direito", sujeito sempre à vontade dos Estados. 

O mesmo Art. 94(2) da Carta da ONU estabelece que o Conselho de 
Segurança poderá, se julgar necessário, fazer as recomendações ou decidir sobre 
medidas a serem tomadas para o cumprimento do Acórdão da Corte. Mas, não 
deixa claro que tipo de medidas serão utilizadas. Além disto, a Assembléia Geral 
pode exercer pressão contra o Estado recalcitrante. Esta pode levar o assunto à 
agenda das suas reuniões e adotar, inclusive, uma resolução evidenciando a 
resistência do Estado. Ainda que estas resoluções não sejam obrigatórias, elas 
podem trazer conseqüências políticas importantes à contribuição da execução da 
sentença. 38 

36 
.- Idem, Ibidem. p. 32. 

37 
.- Rosenne. The Law and Practice ofthe Intemational Court. Nijhoff, Dodrecht, 1985. p.127. 

Citado por S. Bilderbeek. Op, cit. p. 33. 

38 
.- S. Bilderbeek. Op, cit. p. 34 e 35. 
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A opinião pública, dentro e fora do país, expressada através das ONGs ou 
pelas instituições judiciárias nacionais do Estado-contraventor, também pode 
desempenhar um papel importante na execução das resoluções da CU. Neste 
sentido, nas questões ambientais a participação da sociedade civil é fundamental. 

IV.- Mecanismo Financeiro Principal 

1.- Fundo Mundial para o Meio Ambiente ou "Global Environmental Facilitv" 

Em novembro de 1990 foi estabelecido o denominado "Global 
Environmental Facility" (GEF), como um projeto-piloto de três anos, de carácter 
experimental, para o financiamento de projetos que beneficiem as áreas 
ambientais mundiais-chaves. Porém, este somente disporia de recursos limitados 
para financiar projetos e programas vinculados à proteção do meio ambiente 
mundial. 39 

Em 14 de março de 1991, os Diretores Executivos do Banco Mundial, 
:fideicomissário do fundo, adotaram a Resolução 91-5, que fixou a fase-piloto do 
Global Environmental Facility no Banco. 40 

O GEF, em si, é um esquema administrativo integrado por dois fundos: o 
principal - "Global Environmental Trust Fund" (GET)- e o Fundo para a 
Prevenção do Esgotamento da Camada de Ozônio estabelecido pelo Protocolo de 
Montreal de 1987 sobre as Substâncias que Esgotam a Camada de Ozônio. O 
sistema geral do GEF é administrado conjuntamente pelo Banco Mundial, o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) e o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). O fundo principal, GET, é 
administrado pelo sistema geral conjunto fixado pelo GEF, enquanto que foi 
estabelecido um sistema administrativo diferente (sob os auspícios) pelo UNEP 
para o Fundo da Camada de Ozônio.41 

O objetivo do GEF é fornecer suporte financeiro aos países em 
desenvolvimento, para ajudá-los a implementar programas e projetos que 

39 
.- Financing New International Environmental Conunitments. Report Prepared for the 

Committee on Foreign Affairs U.S. House of Representatives and the Committee on Foreign 
Relations U.S. Senate. Congressional Research Service Library of Congress. March 1992. U.S . 
Government Printing Office. Washington: 1992. p. 27. 

40 
.- Attachment A. lnternational Bank for Reconstruction and Development. Report of the 

Executive Director. May 24, 1994. p. l. 

41 
.- Financing New International Environmental Commitments. Report. Op, Cit. p.27. Neste 

Relatório considera-se que: "The GEF is an adminstrative umbrella ... " 
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beneficiem o meio ambiente mundial. Foram identificadas quatro áreas de ação 
para a assistência financeira a estes países através dos recursos do Fundo: 

a) Proteção da camada de ozônio; 

b) Aquecimento do planeta e mudanças climáticas; 

c) Diversidade biológica; e 

d) Proteção das águas internacionais. 

A partir de abril de 1992, os projetos para deter a degradação dos solos 
também vieram a ser eleitos, na medida em que estes estão relacionados com as 
quatro áreas principais de ação do Fundo. 42 

Os projetos a serem financiados pelo Fundo são de dois tipos: novos 
projetos propostos pelos governos ou pelas ONGs reconhecidas oficialmente e 
projetos que modificam outros já existentes e submetidos à consideração do 
Banco Mundial e eventualmente a outros Bancos de Desenvolvimento 
Multilaterais. Estes projetos para serem beneficiados pelos fundos do GEF 
deverão: 

- ser consistentes com os Tratados Ambientais dirigidos a proteger o meio 
ambiente mundial; 

- ser consistentes com a estratégia do programa ambiental do país 
solicitante; 

- selecionar as tecnologias apropriadas; e 

- apresentar viabilidade econômica, e constituir prioridade significativa 
dentro de uma perspectiva mundial. 

A avaliação dos projetos de investimento segue a metodologia usada pelo 
Banco Mundial para avaliar os projetos de desenvolvimento econômico e inclui 
uma análise do impacto sobre o meio ambiente mundial e a efetividade 
econômica. Tanto o UNEP quanto o UNDP podem cooperar na inserção de 
considerações ambientais nas metodologias de avaliação do Banco. A avaliação 
das atividades empreendidas por ambos os Programas baseiam-se em métodos e 
procedimentos próprios. À medida que se toma necessário para o processo de 
avaliação, o Banco conta com a cooperação dos Programas mencionados tanto na 
capacitação quanto na assistência técnica necessaria. 

42 
.- H. French. Rebuilding the World Bank. in State ofthe World 1994. A Worldwatch Institute 

Report on the Progress Toward a Sustainable Society. Project Director: Lester R. Brown. W.W. 
Norton & Company. New york. London. p. 159. 
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Os projetos :financiados pelo GEF estão concentrados nos países onde 
existem suporte institucional e estrutura política favoráveis, ao alcance dos 
objetivos daqueles. Quando seja oportuno, os programas a serem financiados pelo 
GEF podem incluir acordos para fortalecer as referidas estruturas. 

Os investimentos em geral são aprovados pelos principais executivos do 
Banco Mundial depois de serem revisados por outros participantes do GEF, 
dependendo da quantia a ser investida. Os projetos desenvolvidos por outros 
bancos de desenvolvimento multilateral em financiamento conjunto com o GEF 
são aprovados, seguindo os procedimentos de cada uma destas instituições. 43 

Na teoria, o GEF é um sistema diferente do Banco Mundial, operando 
segundo estrutura e regras próprias. No entanto, o Banco provê a infra-estrutura 
:tisica para a secretaria do Fundo, age como o fideicomissário dos recursos 
canalizados e implementa a maioria dos projetos, podendo-se dizer que, na 
prática, o corpo administrativo regular, a direção e os procedimentos operativos 
do Banco exercem grande influência nos empreendimentos do GEF. 44 

O processo, pelo qual estes empréstimos se realizam dentro do Banco 
Mundial e as prioridades que os determinam, é complexo e di:ficil de entender, 
em parte, pelo fato de o Banco ser uma mistura não-usual de um.banco comercial 
e de uma instituição de desenvolvimento. Contudo, nestas operações, intervêm 
tanto os interesses das nações emprestadoras quanto as prioridades políticas das 
nações que recebem os empréstimos e as considerações próprias da instituição. 45 

Em abril de 1992, os participantes do GEf acordaram que sua estrutura e 
modalidades seriam modificadas. Reforçando esta necessidade de modificação, a 
Agenda 21, o plano de ação da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a Convenção da ONU sobre as Mudanças Climáticas e a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, também, exigiram a restruturação do 
Fundo; pois já na UNCED de 1992, tanto a Agenda 21 e as duas Convenções 
assinadas neste evento, nomearam o GEF como o sistema financeiro adequado 
para fornecer os recursos adicionais aos projetos ambientais que beneficiem o 
Meio Ambiente Mundial. Esta designação foi feita sob condicão da 
reestruturação do GEF de forma a impulsionar a participação universal, devendo 
ser a direção transparente e o gerenciamento, democrático. 

43 
.- lnfonnação adicional relativa ao GEF programa-piloto, pode-se encontrar no ''World Bank: 

Documents Conceming the Establishment -0f the Global Environmental Facility". March -
October, 1991. lnternational Legal Materiais. Vol XX:X N' 6 November 1991. Washigton, D.C. 
p. 1735 ss. 

44 
.- H. French. Op, cit. p. 159. 

45 
.- Idem Ibidem. p. 159. 
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Na reunião de Genebra, Suíça, de 14 a 16 de março de 1994 representantes 
de 73 Estados-participantes na fase inicial experimental do GEF e outros 
interessados em participar na reestruturação do Fundo aceitaram o "Instrument 
for the Establishement of the Restructured Global Environmental Facility", 
adotado pelos Diretores Executivos do Banco Mundial. Este documento 
estabeleceu o novo GEF Trust Fund, transformando o GEF de um projeto 
experimental num mecanismo financeiro permanente para facilitar o suporte 
financeiro aos países em vias de desenvolvimento nos projetos e outras atividades 
de proteção do Meio Ambiente Mundial. 

O documento de reestruturação do sistema já foi formalmente adotado pelas 
três instituições administradoras do programa-piloto GEF, ou seja, o UNEP, 
UNDP e o Banco Mundial. 46 

A estrutura do renovado GEF estabelece os órgãos seguintes: uma 
Assembléia, um Conselho e um Secretariado. 

A Assembléia fica integrada pelos Representantes de todos os Participantes, 
cujas funções principais seriam revisar a política geral do Fundo, revisar e avaliar 
o funcionamento do Fundo . O Conselho está integrado por 32 membros, 16 dos 
países em vias de desenvolvimento, 14 dos países desenvolvidos e 2 membros 
dos países da Europa central e da ex-União Soviética. O Conselho é responsável 
pelo controle do desenvolvimento, adoção e avaliação do funcionamento das 
políticas e programas do financiamento do GEF, de modo que sejam feitos 
seguindo as normas adotadas no regulamento. A Secretaria consiste na entidade 
operativa do Fundo. 

O novo GEF inclui as antigas quatro áreas de atuação e, na medida de sua 
influência sobre o Meio Ambiente Mundial, o financiamento dos projetos 
destinados a controlar a degradação dos solos, principalmente a desertificação e o 
desflorestamento. Também mediante acordo do Conselho do Fundo pode-se 
incluir os custos adicionais para financiar outras atividades relevantes 
mencionadas na Agenda-21, que possam vir a beneficiar, de alguma forma, a 
proteção das quatro áreas principais abrangidas pelo novo GEF 

Por outro lado, o documento dispõe que o UNEP estabeleça em 
coordenação com o UNDP e o BM, o Painel Consultivo Técnico e Cientifico 
(STAP) como um órgão consultivo do sistema. 

46 
.- O UNDP aprovou o Documento em 13 de maio de 1994 na Segunda Reunião Regular do 

Conselho Executivo. O UNEP aprovou o documento em 18 de junho de 1994, na Quarta 
Reunião Especial; e o Conselho de Governadores do Banco Mundial em julho de 1994 aprovaram 
a Resolução ns. 94-2 e 94-3 de 24 de maio de 1994 adotada pelos Diretores Executivos do 
Banco; mediante a Resolução n. 487. Instrument For the Establishment of the Restructured 
Global Environmental Facility. Intemational Legal Materiais. Vol XXXIII Number 5 September 
1994. p. 1278. 



O Banco Mundial continua sendo o Fideicomissário do GEF Trust 
Fun~ cujas funções são melhor definidas que no sistema anterior e conserva 
o mesmo poder de intervenção na destinação dos recursos. Além de 
continuar cooperando na implementação do "lnterim Multilateral Fund" 
criado pelo Protocolo de Montreal de 1987 conjuntamente como o UNEP e o 
UNDP. 

V.- Propostas para a Reestruturação Parcial da Estrutura Institucional. 
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Várias propostas relativas à reestruturação do sistema da ONU, para dotá-la 
de maior capacidade e eficiência frente aos desafios ambientais do século 2000, 
emergiram já desde as reuniões preparatórias da Conferência do Rio de Janeiro. 
Entre estas temos as seguintes: 

- A "Final Declaration of the Seven Power Summit", na França, Paris de 16 
de julho de 1989, recomendou que as instituições existentes vinculadas aos temas 
ambientais, como a UNEP deveriam ser reforçadas, e estabeleceu que a criação 
de uma nova instituição dentro da ONU deveria ser considerada;47 

- O "Siena Forum" de 19-21 de abril de 1990, refere-se a "widening appeal 
to an ombusman" sob questões ambientais "even at intemational level";4ª 

- Em setembro de 1988, o primeiro ministro de Relações Exteriores da ex
União Soviética, Sjevamadze, fez a proposição de transformar a UNEP num 
Conselho de Segurança Ecológica, proposta esta, interessante, já que o Conselho 
de Segurança da ONU é o órgão com maior poder coercitivo do sistema. Tal 
Conselho de Segurança Ecológica teria ampla autoridade para a implementação 
das normas ambientais;49 

- Mais decisivamente, o evento denominado "World lnterparliamentary 
Conference on the Environment", realizada em Washington, de 29 de abril a 2 de 
maio de 1990, sugeriu a criação de uma Corte Internacional do Ambiente e um 
Conselho de Segurança Ecológica, dentro da estrutura das Nações Unidas;50 

47 
.- A. Postiglione. Op, cit. p. 35. 

48 
.- Idem, Ibidem. p. 36. 

49 
.- S. Bilderbeek. Oh, cit. p. 99 

50 
.- A. Postiglione. Op, cit. p. 36. 
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- O autor Victor Mavi, da Holanda, sugeriu a criação de uma Comissão de 
Arbitragem Internacional como alternativa, se os Estados estiverem dispostos a 
levar suas controvérsias perante esta Comissão de Arbitragem;51 

- Fortalecendo a posição da velha Corte, surge outra opção contida na 
"Declaração da Haia de 1989": o estabelecimento de uma "Special Environmental 
Chamber" na base do artigo 26 e 29 do Estatuto da CIJ. 

- Em Roma o "Rome Congress for Promoting More Effective International 
Law on the Environment", de 21-24 de abril de 1989, organiz.ado pela Corte 
Suprema da Itália, sugeriu uma Convenção Universal para o Meio Ambiente, que 
possa garantir o direito ao ambiente como um direito humano, usando a 
Convenção de Roma dos Direitos Humanos de 1950, como modelo e, também, a 
criação de uma Corte Internacional para o Ambiente dentro das Nações Unidas, 
além do aperfeiçoamento do desenvolvimento de uma política de informação 
ambiental a nível internacional. 

1.- Proposta para a Criação da "Corte Internacional para o Meio Ambiente" 

A proposta da criação de uma "International Court of the Environment" ou 
Corte Internacional para o Meio Ambiente é sustentada pela doutrina européia, 
especificamente pela italiana, apoiada em diferentes Conferências, e 
principalmente pela Resolução A3-0363/9 l do Parlamento Europeu, adotada por 
ocasião da participação da Comunidade Européia na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) de 1992. 

Postiglione. 52 
, diz que a reconstrução organizacional burocrática dos órgãos 

das Nações Unidas vinculados ao ambiente não é suficiente, pelo fato da simples 
reorganização do UNEP, da Corte Internacional de Justiça da Haia, ou da 
introdução de mudanças insignificantes, como o Ombudsman, um Alto 
Comissário para o Meio Ambiente, ou uma Comissão Internacional. Estes órgãos 
somente podem ser considerados úteis num período de transição, mas o problema 
básico precisa ser enfocado diretamente. Uma nova mentalidade e o esforço 
comum na área econômica, científica e política a nível internacional, e a nível das 
instituições mundiais, é requerida para que se possam enfrentar os problemas 
relativos à vida na Terra. Neste sentido, o autor desenvolveu amplamente os 
fundamentos teóricos que podem servir de base para a criação da "International 
Court of the Environment", um resumo dois quais se apresenta a seguir : 

51 
.- S. Bilderbeek. Op, cit. p. 101. 

52 
.- A. Postiglione. The Global Vil/age Without Regulations. Ethical, Economical Social And 

Legal Motivations For An International Court Of The Environment. Seconda edizione: maggio 
1994. Giunti Grupo Editoriale, Firenze. 
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A.- A necessidade da criação da Corte Internacional para o Meio Ambiente, 
leva em consideração: 

- A necessidade de garantir permanentemente a vigenc1a e eficácia do 
direito humano ao meio ambiente, a nível internacional, com a finalidade de 
assegurar o direito de acesso à informação ambiental, o direito à participação dos 
cidadãos nos processos administrativos e judiciais, e que o direito de acesso às 
Cortes fique efetivamente protegido no mais amplo sentido social; 

- A necessidade de garantir o direito ao meio ambiente sadio a nível 
internacional, porque o meio ambiente não é um direito dos Estados, este é das 
pessoas e não pode ser efetivamente protegido pela CU da Haia, pois o direito ao 
meio ambiente é um direito de caráter humano em potência, em oposição aos 
Estados e suas instituições, os quais, ainda estão ligadas aos interesses 
econômicos contrastantes com o direito ao meio ambiente; 

- A necessidade de uma jurisdição permanente e compulsória para o meio 
ambiente a nível mundial é urgente, porque este está estreitamente relacionado 
com o princípio de responsabilidade; 

- A evolução do conceito de Crime Ambiental Internacional, como uma 
grave ofensa contra o ambiente, contra o interesse internacional, contra o direito 
de cada pessoa ou mesmo contra a comunidade internacional, a extensão da 
responsabilidade pelo dano ambiental, e a aplicação do princípio do poluidor 
pagador a nível internacional, sugere a necessidade da criação da Corte 
Internacional Ambiental; 

- A necessidade de uma Corte Internacional Ambiental também se justifica 
por razões sociais e éticas, já que existe um vínculo estreito entre ambiente e os 
problemas sociais e o Direito Ambiental Internacional não pode deixar de lado 
esta relação; 

- A criação da Corte Internacional Ambiental também responderia a uma 
exigência urgente de um instrumento capaz e efetivo para exercer o poder de 
punir a conduta ilegal dos particulares, empresas e até mesmo dos Estados; 

- Leva-se em consideração, por outro lado, que apesar de os Estados não 
terem interesse em debater aspectos vinculados ao princípio da soberania 
territorial, cabe lembrar que a questão ambiental é um assunto totalmente 
diferente daqueles que podem ser resolvidos dentro das fronteiras nacionais. O 
aspecto principal da soberania territorial não está sendo questionado, mas precisa 
de adaptação às novas realidades. A ordem legal internacional restrita, bloqueada 
pela visão tradicional da soberania dos Estados, não permite juntar os esforços da 
solidariedade comum que é essencial para defesa da vida na Terra; 

- O incremento da crise ambiental importa na necessidade de um reforço 
verdadeiro da efetividade das normas de direito ambiental internacional 
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(responsabilidade e sanções obrigatórias tanto para os particulares como para os 
organismos públicos, instituições encarregadas de verificar as transgressões, 
aplicação das sanções e sua execução). A crise ambiental supõe o incremento de 
eventuais controvérsias que deverão ser submetidas a procedimentos legais 
específicos; 

- A idéia de uma Corte Internacional Ambiental surge de uma mistura da 
previsão e da racionalidade. Já que o que se requer é uma instituição que caminhe 
à mesma velocidade que surgem as questões ambientais, preenchendo as brechas 
do sistema atual, e que tome as medidas necessárias onde a crise seja mais grave 
e, principalmente, que permita às pessoas individuais e coletivas o acesso às 
cortes ambientais permanentes, como já ocorre a nível nacional; 

B.- Postiglione entende também que existem duas Cortes Supranacionais a 
nível regional que podem servir como modelos para o estabelecimento da Corte 
Internacional Ambiental: são a Corte de Justiça da União Européia, em 
Luxemburgo53 e a Corte de Justiça do Conselho da Europa, em Estrasburgo. 54 

No primeiro caso, a Comissão da União Européia, segundo o Tratado de 
Roma, de 1957, tem o poder-dever de fiscalizar o cumprimento do Tratado e do 
direito derivado. Porém, denuncia o incumprimento das normas ambientais 
comunitárias perante a Corte de Justiça, em Luxemburgo. As ações também 
podem ser conduzidas pelos membros das associações de proteção ambiental ou 
pelas instituições locais. Ao contrário da CU, na Corte da União Européia podem 
ser partes os Estados-membros, as instituições comunitárias, os particulares, e os 
funcionários e agentes da Comunidade. Os tribunais nacionais podem recorrer 
perante a Corte Européia, via o reenvio prejudicial55 

, antes de pronunciarem seus 
julgamentos finais. A Corte não tem o poder de aplicar sanções, mas os Estados
membros estão obrigados pelo Tratado a cumprir as decisões da Corte. As Cortes 
nacionais podem naturalmente executar suas próprias decisões, incluídas as que 
tenham implicações nas normas comunitárias. 

53 
.- O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias foi criada pelo Tratado de Roma de 

1957, que entrou em vigor a lª de janeiro de 1958. A instituição é mais conhecida pelo nome de 
Corte de Justiça da Comunidade Européia. 

54 
.- A Corte de Justiça do Conselho da Europa, foi criada pela Convenção para a proteção dos 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, assinada em Roma a 4 de novembro de 1950; 
entrou em vigor a 3 de setembro de 1953 depois da ratificação dos 21 Estados-membros do 
Conselho da Europa. Mas conhecida como a Convenção Européia sobre os Direitos Humanos. 
(Artigo 19). Human Rights in lnternational Law. Basic Texts. Strasbourg 1991. Council of 
Europe. p. 112- 127. 

55 
.- A. De Ferreira Lições de Direito Comunitário. li Volume. O Contencioso Comunitário. 

Coimbra Editora. 1989. p. 26 e ss. Considera que o reenvio prejudicial não é um recurso nem um 
processo principal ou autônomo, mas um simples incidente prejudicial, acessório do processo 
principal. Não é um processo contraditório, não dirime um litígio entre partes. Os pressupostos 
materiais do reenvio vêm consignados no artigo 177 do Tratado que cria a Comunidade. 
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Procedimentos similares poderiam ser adotados a nível internacional, 
através de uma ação conjunta de uma Comissão e uma Corte Internacional 
Ambiental, pelo menos no que se refere a um número determinado de normas 
ambientais básicas, cujo incumprimento pode trazer conseqüências políticas e 
econômicas graves para os Estados, mesmo que não exista uma política ambiental 
internacional efetiva ou meios adequados para executar uma sanção eficaz. Os 
mecanismos de procedimento e de precaução seriam úteis para fomentar a 
prevenção. 

Outro modelo a levar em conta, bem-sucedido a nível regional, é a Corte 
Européia dos Direitos Humanos, de Estrasburgo, que é integrada por 21 juízes, o 
mesmo número de Estados-membros do Conselho da Europa, eleitos pela 
Assembléia Consultiva do Conselho da Europa. 56 Este é o orgão judicial 
estabelecido pela Convenção Européia sobre os Direitos Humanos, de 1950. 

A Corte de Estrasburgo tem como função principal a solução de 
controvérsias sobre violação dos direitos humanos, objetivo da Convenção de 
1950, inclui entre outros, o direito à vida, direito à liberdade e à segurança da 
pessoa, direito a um processo justo, o direito ao matrimônio e a estabelecer uma 
familia, direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esta lida com 
os direitos civis e políticos que estão já protegidos no sistema constitucional dos 
Estados-membros, os quais são adicionalmente garantidos a nível supranacional. 
A Corte pode receber denúncias de qualquer pessoa ou grupos de pessoas ou de 
organizações não-governamentais (Art. 25 da Convenção), de Estados-Membros 
do Conselho da Europa e diretamente da Comissão Européia de Direitos 
Humanos (que tem um secretariado permanente em Estrasburgo). Uma denúncia 
de violação dos direitos humanos é primeiramente examinada pela Comissão 
Européia de Direitos Humanos para determinar se esta é admissível, atuando, 
portanto, como o filtro do sistema. 

A referida Comissão tenta resolver, primeiramente, a controvérsia por meios 
amistosos e somente se esta tentativa fracassar, a controvérsia será levada perante 
a Corte. As audiências são públicas. A jurisdição da Corte é de primeira e última 
instância. Os fundamentos da resolução devem ser claramente estabelecido. O 
direito a ser ouvido fica garantido. A Corte não tem nenhum poder coercitivo. As 
decisões da Corte são executadas pelo Comitê de Ministros do Conselho da 
Europa. 

Com este exemplo, como precedente, a Corte Internacional Ambiental 
poderia proteger o direito ao meio ambiente sadio a nível internacional. Esta seria 
acessível a todas as pessoas e capaz de executar suas decisões nos casos de 
violações graves do direito ao ambiente dos Estados, pessoas tisicas e jurídicas. 

56 
.- O Conselho da Europa foi estabelecido em Londres a 5 de Maio de 1949. Ver Estatuto do 

Conselho da Europa. Human Rights in lntemational Law. Basic Texs. Strasbourg 1991. 
Council ofEurope. p. 110. 
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C.- No que diz respeito ao procedimento para estabelecer a Corte 
Internacional Ambiental, Postiglione sugere que antes de ser constituída, deveria 
existir um período transitório durante o qual deverão ser minuciosamente 
analisados os aspectos jurisdicionais e procedimentais relativos à Corte. Na sua 
visão, deveria ser estabelecida uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente 
com tal finalidade. Esta poderia estar integrada por especialistas de diferentes 
países eleitos pela Assembléia Geral da ONU, através de uma lista apresentada 
pelos Estados e pelo Secretário Geral. Este seria responsável para recepcionar 
pedidos dos Estados, e questioná-los, se os resultados da investigação o justificar. 
A Comissão pode agir, desta forma, como um filtro. A Comissão Mundial para o 
Meio Ambiente pode também incluir uma Comissão de alto nível capaz de 
coordenar as tarefas ambientais obrigatórias, agindo rapidamente em casos de 
necessidade urgente ou emergência. 

As Nações Unidas e os Estados deveriam urgentemente, como primeiro 
passo, estabelecer a Comissão Mundial para o Meio Ambiente para que se adote 
uma "International Framework Convention on the Environment" e, dentro desta, 
constituir dois novos órgãos permanentes e especializados para a defesa do 
ambiente: um de natureza política e administrativa ("the Agency"), e o outro de 
natureza jurisdicional ("the lnternational Court"), necessários sob um ponto de 
vista equilibrado dos assuntos ambientais. 

D.- Projeto do estatuto da Agência Ambiental Internacional e da Corte 
Internacional para o Meio Ambiente57 

: 

O Projeto de Estatuto da Corte proposta contém 1 O artigos e está dividido 
em três partes: a primeira, resume os princípios, enfatizando o direito humano ao 
meio ambiente e os principais deveres dos Estados; a segunda parte, estabelece a 
"lnternational Environmental Agency" como órgão permanente da organização 
das Nações Unidas. Este seria responsável pelo controle e monitoramento, pela 
promoção da pesquisa, pelo planejamento das iniciativas relacionadas à 
prevenção e restauração ambiental, manejo do Fundo Ambiental Mundial, 
estabelecimento de padrões ambientais e a publicação do Relatório sobre a 
evolução ecológica mundial. A terceira parte, cria a Corte Internacional para o 
Meio Ambiente, como um órgão novo permanente, cujo objetivo principal é o de 
resolver controvérsias vinculadas ao meio ambiente que, devido à sua natureza, 
estejam relacionados com interesses vitais dentro da comunidade internacional e 
com poderes para tomar medidas de emergência nas eventuais catástrofes 
ambientais ou de situações que ameacem seriamente o meio ambiente. 

A "Corte Internacional para o Meio Ambiente", que garantirá o direito ao 
meio ambiente, deverá ser criada com base em uma "Convenção Internacional 
sobre o Meio Ambiente" que reconheça o direito humano ao meio ambiente e, 

57 
.- Anexa-se ao presente o Projeto de Estatuto 
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como conseqüência, concederá o direito de acesso às pessoas em geral com 
certos limites. 

As Funções da Corte serão: 

- Proteger o ambiente como um direito humano fundamental em nome da 
comunidade Internacional; 

- Decidir sobre qualquer controvérsia ambiental internacional que implique 
na responsabilidade dos Estados frente à Comunidade Internacional e que não 
tenha sido solucionada mediante conciliação ou arbitragem dentro de um período 
de 18 meses; 

- Decidir sobre qualquer controvérsia relativa ao dano ambiental, causado 
por entidades públicas ou privadas, inclusive os Estados, onde se presume que, 
devido à magnitude, características e classe, este dano afetará os interesses que 
são fundamentais para garantir e proteger o meio ambiente humano; 

- Adotar medidas precautórias e urgentes, quando qualquer catástrofe 
ambiental tenha implicações na Comunidade Internacional; 

- Prover, a pedido dos órgãos das Nações Unidas e outros membros da 
Comunidade Internacional, pareceres consultivos sobre assuntos relevantes 
pertinentes ao meio ambiente a nível mundial; 

- Arbitrar, a pedido, sem prejudicar sua função judicial; 

- Levar adiante, a pedido, investigações e inspeções com a assistência de 
instituições técnicas e científicas independentes, quando exista um nsco 
ambiental ou dano, e de oficio, quando considere necessário e urgente. 

As partes capacitadas para comparecer perante a Corte serão: 

- pessoas particulares, 

- organizações não-governamentais, 

- Estados, 

- organizações supranacionais, 

- organizações internacionais vinculadas às Nações Unidas e aos órgãos 
particulares da ONU. 

Sanções: 

A Corte pode adotar as medidas consideradas necessárias para remediar 0 1 

direito violado. 
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Finalmente, Postiglione considera que a melhor e efetiva institucionalização 
das medidas para o dano ambiental, sobretudo em áreas denominadas global 
commoru tais como os oceanos, os fundos marinhos, a atmosfera, a Antárctica, 
etc., constitui um problema urgente para a comunidade internacional e pode 
constituir uma das principais áreas em que a futura Corte Internacional Ambiental 
poderá desempenhar um papel fundamental. Mediante a aplicação sistemática e 
inteipretação das normas existentes e das regras emergentes no Direito Ambiental 
Internacional, a Corte cumprirá uma atividade fundamental, ajudando a introduzir 
certeza, previsão e estabilidade nas relações internacionais. 
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CAPÍTULO QUARTO 

O MEIO AMBIENTE NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 

ECONÔMICA 
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1.- Aspectos Ambientais na Estrutura Normativa da União Européia. 

A partir de 1950 muitos países da Europa concentraram esforços, visando a 
criação de mercados comuns, tendo como principais objetivos incrementar o 
desenvolvimento econômico e o livre comércio, bem como estreitar os laços 
políticos no continente dividido do pós-guerra. 1 Como resultado de tais esforços 
podemos destacar a conclusão do Tratado de Roma, assinado em março de 1957, 
(em vigor desde janeiro de 1958), o qual estabeleceu o Primeiro Mercado 
Comum intitulado Comunidade Econômica Européia (CEE), hoje União 
Européia, e também, a Associação Européia de Livre Comércio (EFTA) criada 
em 21 de julho de 1959. 

Um dos atrativos da formação de um Mercado Comum, se fundamenta no 
fato de que este pode disciplinar os instrumentos políticos necessários para 
eliminar as barreiras ao comércio dentro das fronteiras dos países integrantes, 
estabelecendo o compromisso dos mesmos em criar mecanismos para liberar seus 
respectivos mercados internos dos limites impostos pelas políticas comerciais 
nacionais, enquanto coordenam o estabelecimento da tarifa externa comum. 2 

Quanto ao aspecto meramente econômico o Mercado Comum pode 
estabelecer condições favoráveis para impulsionar o desenvolvimento da 
economia dos países integrantes mas, em contrapartida, pode gerar novos riscos e 
problemas na área ambiental, exigindo dos membros do Mercado Comum a 
tomada de medidas frente às questões ambientais seja mediante a adoção de uma 
política ambiental conjunta ou simplesmente através de medidas isoladas. Como 
exemplo, podemos citar a União Européia3 como um processo de integração 
econômica, que vem tendo o mesmo êxito na área ecológica à semelhança das 
outras áreas políticas. 

A experiência da União Européia (UE) nas áreas ambiental e comercial tem 
importância relevante para outros processos de integração econômica que visam o 
desenvolvimento de um mercado comum além de oferecer subsídios para um 
melhor estudo das questões ambientais já que apresenta o aparente confronto dos 
objetivos ambientais e os comerciais propriamente ditos, como é enfatizado no 
texto a seguir: 

" ... from its origins as a limited free trade area, to its current progress 
towards extensive political and economic union. The various stages of 

1 
.- D. Baldock. and E. Keene. Incorporating Environmental Considerations. in Common Marlcet 

Arrangements. Vol. 23.575. 1993. p. 575. 

2 
.- Idem, Ibidem. p. 576 

3 .-Artigo A do Tratado de Maastrich de 7 de fevereiro de 1992. 
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the EC's evolution illustrate some of the ways in which trade 
agreements may confront environmental issues and the new kinds of 
policy options that become avaliable as a common market matures. "4 

Inicialmente, a UE teve que trabalhar sem uma política ambiental 
expressamente estabelecida na sua estrutura jurídica, já que esta era destinada 
exclusivamente a criar um Mercado Comum com vistas apenas nas considerações 
comerciais e econômicas. Posteriormente, de modo a alcançar os objetivos do 
estabelecimento do Mercado Comum e integrar tanto as considerações ambientais 
quanto as comerciais foi elaborada uma Política Ambiental Comunitária, cuja 
evolução vem sendo gradativamente efetuada. 

1.- Os Programas de Ação Ambiental 

Desde 1973, a ação ambiental comunitária foi desenvolvendo-se através dos 
"Environmental Action Programs", EAPs, que favoreceram a adoção de diversas 
medidas visando a proteção do ambiente a nível comunitário, como dizem 
Baldock & Keene5 

: 

"There have been a series of environmental action programs in which 
principles have been laid down and areas for EC action mapped out. 
More importantly, a substantial body oflegislation has been drawn up, 
now amounting to more than two hundred measures. It must be 
stressed that Member States are under a legal obligation to comply 
with EC legislation, which takes priority over national law." 

Os "Environmental Action Programs" constituem planos de ação para cinco 
anos, são elaborados pela Comissão e aprovados pelo Conselho da União 
Européia. 6 Estes programas, em principio, não tinham caráter legal obrigatório, 
simplesmente representavam os princípios ou as ações que a Comissão e o 
Conselho consideraram desejáveis para a proteção ambiental na Comunidade. Os 
três primeiros EAPs foram sustentados juridicamente nas medidas de 
harmonização contidas no Tratado da Comunidade Européia (CE) já que não 
existia competência expressa, no texto do Tratado que criou a CE, para 
regulamentar as questões ambientais. A decisão da CE de criar os EAPs foi 

4 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op, cit, p. 576 

5 
.- Idem, Ibidem. p. 584 

6 
.- A administração e a realização das tarefas confiadas à Comunidade é assegurada por cinco 

instituições as quais são responsáveis pela adoção, promulgação e supervisão das nonnas 
comunitárias, sendo estas: o Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão, o Tribunal de Justiça 
e o Tribunal de Contas; cujas funções estão delimitadas nos Artigos 178-88 do Tratado de Roma 
emendado pelo Ato Único Europeu de 1986 e modificado pelo Tratado de Maastrich de 1992. 
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tomada, em 1972, na "The First Summit Conference of the Enlarged 
Community"1 

O primeiro EAPs de ação da Comunidade Européia foi adotado pela 
Declaração do Conselho, de 22 de novembro de 1973, e o segundo, através da 
Resolução do Conselho, de 12 de jllllho de 1977. Ambos forneceram uma série 
de medidas essencialmente destinadas a melhorar o estado do meio ambiente 
comunitário. Somente a partir de 1983, com a publicação do terceiro EAPs, 
adotado por Resolução do Conselho, de 17 de fevereiro de 1983, foi dada ênfase 
aos princípios nos quais se baseia atualmente a política ambiental da CE. 

Neste período, tomou-se ponto fundamental da abordagem, uma política 
preventiva, cujo conceito tinha por base que o desenvolvimento econômico e 
social deveria ser realiz.ado de tal forma que os problemas ambientais pudessem 
ser evitados. Na nova visão, os elementos ambientais passaram a constituír a base 
dos limites de progressos sociais e econômicos futuros, tomando-se imperativo 
que os novos objetivos levem em consideração aspectos de natureza ambiental na 
formulação de políticas nacionais e comunitárias.ª 

Desta forma, foram adotados mais de 100 instrumentos, principalmente 
Diretivas, no decorrer dos quinze anos posteriores à "The First Summit 
Conference of the Enlarged Community", realiz.ada em Paris, em 1972, no âmbito 
da qual os chefes de Estado e de Governo tentaram, pela primeira vez, 
estabelecer a base de uma política ambiental comunitária. 

Ainda que o objetivo principal do estabelecimento de normas ambientais 
comunitárias era de eliminar as distorções ao comércio e à concorrência, através 
do estabelecimento de produtos padronizados e controle das emissões de 
poluentes, 9 algumas Diretivas1º estabelecidas pela CE ultrapassaram este 
objetivo, particularmente a Diretiva relativa à Conservação das Aves Selvagens 
na Comunidade, 11 que teve grande influência nas legislações nacionais sobre a 
proteção da flora e da fauna selvagens dos países-membros. Esta Diretiva sobre a 

7 
.- Ver S. Budlong. Article 130r(2) and the Permissibility of State Aids for Environmental 

Compliance in the EC. in Co/umhia Journa/ of Transnational Law. Vol.30, n. 2, 1992 (nota de 
rodapé n.16.), p.435. 

ª .- A Política de Ambiente na Comunidade Européia. Documentação Europeia. Segunda Edição. 
Periódico 5/1990. p.7-8 

9 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op, cit, p. 584 

10 
.- Segundo o Artigo 189.0 do Tratado de Roma as Diretivas não são diferentemente dos 

Regulamentos aplicáveis diretamente aos Estados-membros. Estas, no entanto, são obrigatórias 
dependendo do resultado a ser alcançado, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a 
competência quanto à forma e aos meios. 

11 
.- Diretiva do conselho 79/409, 1979 O.J. (L 103) 1. 
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Conservação das Aves Selvagens e algumas outras Diretivas ambientais foram 
elaboradas e aprovadas, tendo como fundamento legal o Artigo 235 do Tratado 
de Roma. 

2.- Inserção de Normas Ambientais no Tratado de Roma. 

O Tratado de Roma que instituiu a Comunidade Européia em 1957, 
inicialmente não continha nenhuma previsão ambiental. Os artigos do Tratado 
referiram-se, fundamentalmente, aos princípios da livre circulação dos bens e 
serviços; sendo este um conceito ortodóxico que somente respondia às 
necessidades para eliminar às restrições quantitativas ao comércio entre os 
Estados-membros. 12 

A única exceção permitida ficou estabelecida no Artigo 36, baseado no 
Artigo XX do ex-GATT13

, que permite aos Estados-membros proibir ou 
restringir as importações ou exportações, nos seguintes casos : - para a protecção 
da saúde e vida das pessoas e animais ou de preservação das plantas; - de 
proteção do patrimônio nacional de valor artístico, histórico ou arqueológico; e 
de proteção da propriedade industrial e comercial. 14 

Como conseqüência, as primeiras iniciativas em matéria de ambiente foram 
tomadas, também, com base no artigo 100.º, do Tratado de Roma; a base 
principal para aproximação das legislações dos Estados-membros que: "tenham 
incidência direta no estabelecimento ou no funcionamento do mercado comum"; 
e também no já mencionado artigo 23515 que dispõe: "Se uma ação da 
Comunidade for necessária para atingir, no curso de funcionamento do mercado 
comum, um dos objectivos da Comunidade, sem que o Tratado tenha previsto os 
poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por 
unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, 

12 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op, cit, p. 586 

13 
.- O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (mais conhecido pelas siglas iniciais do nome 

inglês: GAm foi criado em janeiro de 1948. Na rodada de Uruguai, iniciada em 1986 e 
finalizada em dezembro de 1993, foi adotado o Acordo que cria a Organização Mundial do 
Comercio, (WTO) que entrou em vigor em janeiro de 1995, esta organin1ção veio a substituir ao 
GATT. Maior infonnação pode-se encontrar em lntemational Legal Materiais. Vol XXXIll, Nº 
1, January 1994. 

14 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op, Cit, p. 587. A exceção estabelecida por este artigo continua 

em vigor após o Tratado de Maastricht, que instituiu a União Europeia em 1992. 

15 
.- A Política do Ambiente na Comunidade Europeia. Serviço autor: Serviço Das Publicações 

Oficiais Das Comunidades Europeias. L-2985 Luxemburgo. p. 19-20 
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adotará as disposições adequadas"16
; mas na área ambiental não forneciam o 

poder necessário para as ações requeridas, evidenciando-se a necessidade de 
inserir uma referência específica à política ambiental no próprio texto do Tratado 
base. 

2.1.- Emendas Introduzidas pelo Acto Único Europeu 

Com aprovação do "Single European Act" (SEA) ou Acto Único Europeu, 
assinado pelos Estados-membros em Luxemburgo, em 17 de fevereiro de 1986, 
em vigor desde o primeiro de julho de 1987, o Tratado de Roma foi emendado, 
aditando-se entre outras normas a Parte m, o Título VII referente exclusivamente 
à Política Ambiental Comunitária. 

A inclusão de aspectos ambientais na emenda ao Tratado que cria a CE, em 
grande parte, deve-se à crescente preocupação da população e dos meios 
políticos, pela ameaça que a expansão econômica incontrolada representa para a 
segurança e a saúde humana, bem como ao Tratado de Roma, que desde suas 
origens, atribui como missão à Comunidade a melhoria das condições de vida e 
de trabalho dos seus cidadãos, devendo assegurar um desenvolvimento 
harmonioso das atividades econômicas. E tal como salienta Von Moltke. K11

, 

como atingir esta missão sem pôr em prática uma gestão mais racional dos 
recursos e do ambiente : 

"Two motors appear to have sustained this effort despite continuing, 
sometimes vigorous opposition from within the ranks of the EC 
bureacracy itself: unchanging public support and the growing 
recognition that the goals of economic integration were unattainable 
without attention to the environmental dimension of the economies." 

Por outro lado, as razões econômicas da ação comunitária na área ambiental 
levaram em consideração, também, que a aplicação de políticas divergentes pelos 
Estados-membros da Comunidade podia acarretar num aumento das diferenças 
qualitativas entre as condições de vida e de trabalho dos cidadãos. Podia também 
provocar disparidades na ordem econômica, afetando o bom funcionamento do 
Mercado Comum, pois a definição de normas nacionais diferentes colocaria 
entraves à livre circulação dos produtos, enquanto que a imposição de regras 
divergentes às empresas criaria distorções de concorrência. Como conseqüência 

16 
.- Articulo 235 do Tratado que institui a Comunidade Europeia, este artigo não foi modificado 

pelo Tratado da União Europeia de 1992. 

17 
.- K. Von Moitice. A European Perspective on Trade and the Environment. in Trade and the 

Environment. Law, Economics, and Policy. Edited by Durwood Zaelke, Paul Orbuch and Robert 
F. Housman. Center for Intemational Environment Law. Island Press. Washington, D.C. o 
Covelo, California. 1993. p. 96. 
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surgiu o interesse econômico por uma política ambiental comum, em particular 
no contexto da realização do Mercado Único previsto então para 1992. 18 Como 
claramente expõem Baldock & Keene19 

: 

"The EEC acquired an environmental role as a result of three main 
factors. First, there was a need to establish rules governing the 
operation of the common market. These rules needed to address, 
among other things, potential distortions to competition arising from 
differences between national practices, standards and legislation 
affecting the environment. Second, the extension of Community 
policy-making into certain areas, such as agriculture, had important 
environmental effects on the ground in the Member states. The third 
factor concemed the groowth of political interest in the environment in 
both the Member States and the Communitty's own institutions. ln 
some cases, pressure for community action stemmed from the 
European Assembly; in others, it was a counterpart to the wave of 
national environmental legislation being introduced, particularly in the 
1980s." 

Na prática, a política ambiental da Comunidade foi muitas vezes impelida 
pelo desejo coletivo de eliminar distorções comerciais, tomando-se medidas 
destinadas, por um lado, a garantir a estabilidade dos intercâmbios entre os 
Estados-membros, e por outro, a assegurar a melhoria das normas ambientais. 2º 

No entanto, a importância do Acto Único Europeu (especialmente nos 
artigos 100.º A e 130.º R, S e T) consiste no fato que, pela primeira vez, se 
reconheceu a necessidade de integrar os objetivos de natureza ambiental, como 
finalidade legítima propriamente da Comunidade. Por outro lado, o Acto Único 
Europeu veio, também, legalizar a posição oficial da Comunidade mantida há 
muito tempo, tendo sido já definido que o crescimento econômico e a proteção 
ambiental são assuntos que devem ser considerados conjuntamente, como 
entendeu Budlong. S.C.21

: 

"The Commission in 1985 claimed that its vision of the Community's 
mission had come to reflect; a new concept-that economic growth is 
necessary, but there is a fundamental realization that ecology is an 
absolutely essential component". 

18 
.- O Dossier da Europa. A Comunidade Europeia e a Proteção do Ambiente. Comissão das 

Comunidades Europeias. Abril 1990 4/90. p.3 

19 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op cit. p 586 

20 
.- A Política De Ambiente Na Comunidade Europeia. p.20 

21 
.- S. Budloog. Op, cit. p . 435. 
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No que diz respeito às normas introduzidas pelo SEA, o Artigo 130.º-R 
inciso ( 1 ), fixou os três objetivos da ação ambiental comunitária: 

"A ação da Comunidade em matéria de ambiente tem por objectivo: -
preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente; - contribuir 
para a proteção da saúde das pessoas; - assegurar uma utilização 
prudente e racional dos recursos naturais." 

O mesmo artigo 130.º-R inciso (2), fixou no Tratado a filosofia fundamental 
da Comunidade : 

"A da Comunidade em matéria de ambiente fundamenta-se nos 
princípios de ação preventiva, da reparação, prioritariamente na fonte, 
dos danos ao meio ambiente, e no princípio do poluidor-pagador. As 
exigências em matéria de proteção do ambiente são um componente 
das outras políticas da Comunidade". 

Adicionalmente, o Artigo 130.º-R inciso (3) especificou quatro aspectos a 
serem considerados no desenvolvimento da política Comunitária : - os dados 
científicos e técnicos disponíveis; - as condições do ambiente nas diversas 
regiões da Comunidade; - as vantagens e os encargos que podem resultar da ação 
ou da ausência da ação; e o desenvolvimento econômico e social da Comunidade 
no seu conjunto e o desenvolvimento equilibrado das suas regiões. 

Este Artigo, também estabeleceu, porém vagamente, o "princípio da 
subsidiaridade" que define uma ação a nível comunitário somente quando os três 
objetivos anteriormente fixados no Artigo 130.-R inciso (1) possam ser melhor 
alcançados a este nível, ao invés do nível individual dos Estados-membros. 22 

Igualmente, facultou a Comunidade e países-membros a cooperarem com 
terceiros países e organizações internacionais. 

O Artigo 130.º-S fixou o sistema de voto, dispondo que seja utilizada a 
regra da unanimidade quando o . Conselho tiver que votar sobre as propostas da 
Comissão para a legislação ambiental comunitária. 

Já o Artigo 130.º-T, de modo a garantir o nível de proteção ambiental mais 
alto, autorizou explicitamente os Estados-membros a manterem ou a introduzirem 
medidas de proteção mais rigorosas que as próprias medidas comunitárias 
adotadas conjuntamente em conformidade com o artigo 130.º-S, contanto que 
sejam compatíveis com outras disposições do Tratado que regula a Comunidade. 

Além das normas anteriores contidas no título VII, o SEA introduziu outras 
emendas ao Tratado de Roma, com efeitos significativos na área ambiental. De 
particular notoriedade foram as emendas ao Artigo 100.º, referente às medidas de 

22 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op, cit. p.588 
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aproximação das legislações, requeridas para o estabelecimento do Mercado 
Comum. 

No Tratado de 1957 não existia nenhuma referência direta ao meio 
ambiente no Artigo 100. Com a emenda do SEA, foi aditado a parte "A(3)" que 
faz referência expressa ao meio ambiente. A finalidade desta emenda foi a de 
coadjuvar no estabelecimento de regras para o mercado interno mediante o 
estabelecimento de padrões para os produtos a serem comercializados dentro da 
Comunidade e a harmonização das legislações para evitar as distorções na 
concorrência. Se tais regras dizem respeito a saúde, seguridade, proteção 
ambiental ou proteção do consumidor, o Artigo 100.º-A(3) obriga à Comissão, 
entidade que propõe a legislação Comunitária; a adotar sempre, como base o 
nível mais alto de proteção ambiental. 

Os críticos do SEA questionaram a significação prática destas frases 
cuidadosamente redigidas e levantaram a questão de saber se toda esta retórica 
não se revelaria inútil uma vez que o conjunto dos interesses adquiridos nos 
Estados-membros começasse a pesar sobre as instituições comunitárias, às quais 
incumbem as decisões. Existiu a dúvida de que estes interesses dos Estado
membros, poderiam se refletir no mínimo denominador comum ao invés do 
máximo fator comum. 23 

Foi aditado também ao artigo 100, a parte "A(4)" que fixou a possibilidade 
para os Estados-membros de adotarem padrões nacionais mais severos de 
proteção ambiental que aqueles adotados pela própria Comunidade, desde que 
não sejam medidas de discriminação arbitrária ou uma restrição disfarçada ao 
comércio, independentemente de ter sido adotada uma medida de harmonização. 
Neste sentido, a Corte de Justiça Européia tem a responsabilidade de determinar 
se uma norma nacional ambiental entra em conflito com as metas do livre 
comércio estabelecidos nos artigos 30 a 36 do Tratado de Roma. 

Por outro lado, cabe dizer, que a inclusão de normas específicas sobre meio 
ambiente feita pelo SEA simplificou consideravelmente o trabalho da Corte em 
matéria ambiental, como explicitam Baldock & Keene24 

: 

"Article lOOA, considered in conjunction with Title VII, now provides 
a set of guiding principies upon which the court can draw, as opposed 
to the confused collection of national regulations, arguments and 
Community policy on which the court formerly had to rely. However, 
this is not to suggest that this area of environmental policy-making is 
problem-free." 

23 .-A Política de Ambiente Na Comunidade Europeia. p.20-21 

24 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op, cit, p. 589 
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No entanto, a terminologia adotada, em parte do Artigo 100.º-A(4), não foi 
suficientemente precisa para estabelecer os critérios que determinam, quando é 
que uma medida entra em conflito com as regras do Mercado Comum previstos 
pelo Tratado de Roma. 

Neste sentido, ainda persistiam dúvidas em determinadas áreas particulares, 
como por exemplo, no que se refere à definição do 11status11 dos resíduos em 
geral, já que não existia nenhuma norma precisa para considerar os resíduos 
como bens, serviços ou um produto de caráter diferente, gerando-se, desta forma, 
o problema de permitir ou não-permitir a livre circulação dos resíduos dentro da 
Comunidade. Tal .problema só foi solucinado em 1990 quando o Tribunal de 
Justiça deixou claro que todos os resíduos são produtos e cuja livre circulação em 
princípio, não está restringida. 25 

Cabe dizer, também, que um dos problemas remanescentes foi e continua 
sendo a implementação efetiva das medidas ambientais comunitárias nas 
legislações nacionais. O que leva inclusive a Comissão a ter que tomar ações 
diretas contra os Estados-membros por inobservância das medidas ambientais. 26 

Como entendeu Budlong "Such hopeful signs notwithstanding, there is strong 
reason to belive that these new developments have not resolved the ali pre-SEA 
tension between the goal of environmental protection and integrated economic 
growth"21 . 

25 
.- As Diretiva 75/442/ de 1975; 91/156 de 1991 e 91/689 de 1991, constituem as normas 

básica Comunitárias relativas ao manejo dos resíduos em geral. Ver Smith II. J. T. The 
Challenges of Envirooementally Sound and Efficient Regulation of Waste - the Need for 
Enhanced lntemational Understanding. in Joumal of Environmental Law. Vol.5 N'l. 1993. 
ISSN 0952-8873. p. 92ss. No que diz respeito aos resíduos "waste", Of Hadley. L.S., no seu 
artigo The European Comunity and the Environment. in Journal of Environmental Law. Vol. 5. nº 
2 1993. p. 267-268, diz que: ''Two cases of some interest have concemed 'waste'. ln the first, the 
Court was required to consider the meaning of waste could only be considered to be material 
which had been finally thrown away. The Court rejected that argument and accepted that concept 
of waste 'is not be understood as excluding substances and objects wich are capable of economic 
re-utilization. [ ... ] ln Commission v Belgium , The importance of the case is that the Cort decided 
that ali waste, wether recyclable or not, had to be treated as a product, the free movement of 
wich, pursuant to Art 30 of the Treaty, could not in principie be restricted. It accepted on the 
other hand that the accumulation of waste, even before it constituted a danger to health, could be 
danger to the environment so that the mandatory requirement of environmental protection were 
well founded." (Case C-2/90 Judgment of7 July 1992. 

26 
.- A. Ward. The Rigbt to an E:ffective Remedy in European Community Law and 

Envirorunental Protection: A case Study of United Kingdom Judicial Decisions Concerning The 
Environmental Assessment Directive. in Jouma/ of Environmental Law. Vol.5 nº2. 1993 Oxford 
university Press. p.221. "lndeed, ali cases pending before the Court of Justice have been initiated 
by the Comission of the EC under the Article 169 procedure." 

27 
.- S. Budlong. Op, Cit, p. 442 
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Por outro lado, já depois de introduzidas as emendas do Ato Único Europeu 
ao Tratado de Roma, por Resolução do Conselho, de 19 de outubro de 1987, foi 
adotado o quarto EAPs, cujos objetivos foram mais amplos que os anteriores 
programas, tendo como sustento legal as emendas feitas pelo SEA e fazendo da 
proteção ambiental um elemento essencial de qualquer política econômica e 
social. 

Como principais objetivos do quarto EAPs destacam-se: - a integração 
sistemática da política ambiental nas outras políticas comunitárias; - o 
desenvolvimento dos investimentos para a melhoria do ambiente; - o 
estabelecimento de normas ambientais mais rigorosas no âmbito da realização do 
grande mercado interno europeu; - uma melhor informação a todos os níveis; - a 
aplicação e a coordenação de uma abordagem abrangente da prevenção e do 
controle da poluição, e uma aplicação eficaz da legislação. Além de ter inserido 
assuntos controvertidos, como os de controle dos produtos químicos; da proteção 
dos solos; da eliminação e reciclagem dos resíduos; e desenvolvimento da 
biotecnologia e o uso do poder nuclear. 28 

3.-Alteracões Feitas pelo Tratado da União Européia 

O Tratado da União Européia, assinado em Maastricht em 7 de fevereiro de 
1992, só entrou em vigor em 1 º de novembro de 1993, com um atraso de dez 
meses em relação à data originariamente prevista, em razão das vicissitudes pelas 
quais passou o processo de ratificação em alguns dos Estados-membros. 29 

O Tratado de Maastricht instituiu a União Européia fundada nas 
Comunidades Européias. Substitui a expressão "Comunidade Econômica 
Européia" pela expressão "Comunidade Européia". Este Tratado introduziu 
profundas modificações ao Tratado da Comunidade Européia, ou seja, o Tratado 
de Roma de 1957. 

28 
.- T, Crockett. and C. Schultz. The Integration of Environmental Policy and the European 

Community: Recent Problerns of Implementation and Enforcement. in Columbia Joumal of 
Transnational Law. Vol, 29. N°l , 1991. p. 174. 

29 
.- O Tratado da União Européia, sofreu ligeiras modificações decorrentes do Tratado de 

Adesão de Áustria e países escandinavos, celebrado no decurso de 1994. Este Tratado de Adesão 
em princípio visava a entrada de quatro países candidatos -Áustria, Finlândia, Noruega e Suécia. 
A Noruega afastou-se na seqüência do resultado negativo do referendo realizado nesse país. Foi 
uma decisão do Conselho da União Européia de 1 º de janeiro de 1995 que veio a adaptar para a 
UE formada por quinze membros, os instrumentos relativos à adesão que haviam sido previstos 
para a UE por dez.asseis. 
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Segundo Y. Paleokrassas30 
, membro da Comissão Européia : 

"A Comunidade aprovou nos últimos 20 anos uma importante 
legislação no domínio do ambiente, elaborando perto de 200 diretivas 
sectoriais. Mas essa política foi sobretudo defensiva, ou mesmo 
curativa. A abordagem não foi sistemática. Essa lacuna já foi 
colmatada com a instauração pelo Tratado de Maastrich de uma 
verdadeira política do ambiente." 

As modificações feitas pelo Tratado de Maastrich incluem quatro aspectos 
importantes vinculados à matéria ambiental que serviram para reforçar as 
disposições existentes e para cobrir as lacunas relativas ao ambiente, que o Acto 
Único Europeu deixou de lado. 

Com a nova redação dada pelo Tratado da União Européia ao Tratado que 
institui a Comunidade Européia, na Parte 1, Dos Princípios, o Artigo 2 estabelece 
como tarefa principal: ... "promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento 
harmonioso e equilibrado das atividades econômicas, um crescimento sustentável 
não inflacionista que respeite o ambiente" ... 

Da mesma fonna, as modificações decorrentes do Tratado da UE inseriram 
ao Artigo 130.º-R(l) do Tratado da CE um quarto objetivo, qual seja "a 
promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os 
problemas regionais ou mundiais do ambiente". Considerando-se, por exemplo, 
que a poluição não conhece fronteiras já que as massas de ar poluído e resíduos 
tóxicos circulam em toda a Europa, além do fato de numerosos cursos de água 
serem partilhados por vários Estados, 

O mesmo artigo dispõe, também, que a Política Ambiental Comunitária 
"visará a um nível de proteção elevado, levando em conta as diversidades das 
situações existentes nas diferentes regiões da Comunidade" Artigo 130.º-R(2). 

O princípio da precaução fica incluído nos outros três princípios da ação 
comunitária no Artigo 130.º-R(2). 

Face a tendência de se considerar o ambiente como uma disciplina separada 
das outras, enfatiza-se, também, a integração da política ambiental nas outras 
políticas como fator determinante para o êxito das futuras políticas comunitárias. 
No entanto, para ser eficaz, a proteção do ambiente deve ser concebida de fonna 
diferente, devendo ter-se em consideração, desde o início, a elaboração das outras 
políticas (agrícola, industriais, de transportes, etc) de maneira a prevenir 
eventuais repercussões negativas sobre o meio ambiente. 31 Neste sentido, o 

30 .- Y. Paleokrassas. Uma nova abordagem do ambiente. in A Europa sem Fronteiras. Comissão 
Européia. Direcção-Geral Informação, Comunição, Cultura e Audiovisual. Folha mensal, ISSN 
1021-2418. 2 fevereiro de 1994. p. 1 

31 
.- Idem, Ibidem. p. l 
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Tratado de Maastrich enfatiza claramente que "as exigências em matéria de 
proteção do ambiente devem ser integradas na definição das demais políticas 
comunitárias". Artigo 130.º-R(2). 

Outro ponto importante aditado pelo Tratado de Maastrich refere-se à 
modificação feita na divisão da competência entre a Comunidade e os Estados
membros, articulando-se claramente o princípio da subsidiaridade no Artigo 3. 0 -

B, aditado ao Tratado de Roma pelo artigo G.5 do Tratado da União Européia. 
Com a emenda feita pelo SEA este princípio esteve incluído no Artigo 130º-R(4), 
não claramente definido. 

Também foi modificado o procedimento de adoção de medidas ambientais, 
no que se refere ao sistema de voto, sobre o qual dizem Baldock & Keene32 

: 

"There would be four different processes for voting on environmental 
issues, of wich the most usual under Maastrich would be qualified 
majority voting (QMV) in the Council and the involvement of the 
European Parliament through the so-called "cooperation procedure" 
wich gives it two opportunities to express an opinion" 

Este predomínio do sistema de voto por maioria qualificada, especificado na 
citação anterior, facilita aos Estados-membros estabelecerem disposições 
nacionais justificadas excepcionalmente segundo o Artigo 100.º-A(4). 

No que se refere à exigência da unanimidade na deliberação do Conselho, a 
mesma continua vigente para a adoção das normas comunitárias relativas aos 
assuntos constantes no Artigo 130.º-S(2). Este mesmo artigo prevê, também, que 
o Conselho, seguindo o procedimento previsto no artigo 189°-C, pode definir 
quais os domínios referidos no mesmo artigo, (130º-s(2)), devem ser objeto de 
decisões a tomar por maioria qualificada. 

O Tratado de Mastrich também esclareceu as normas sobre o financiamento 
das medidas ambientais que: "impliquem custos considerados desproporcionais 
para as autoridades públicas de um Estado-membro", sem prejuízo do princípio 
poluidor-pagador, já que a redação anterior do Artigo 130.º-S(5) criava confusões 
com respeito à ajuda financeira estatal. 33 Ficando definido nestes casos: 

" ... o Conselho ao adotar essa medida, tomará as disposições 
apropriadas sob a forma de: 

- derrogações de caráter temporário; e/ou 

32 
.- D. Baldock. and E. Keene. Op Cit. p. 591. 

33 
.- Ver S. Budlong. Op, Cit. p. 445. 
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- um apoio financeiro proveniente do Fundo de Coesão, que será 
criado até 31 de dezembro de 1993, nos termos do artigo 130.º-0"34 

Cabe mencionar também que nesta fase instituída pelo Tratado de 
Maastrich, a política ambiental da UE continua em andamento com o Quinto 
EAPs adotado pela Comissão, em 18 de março de 1992, e aprovado por 
Resolução do Conselho, de dezembro de 1992. Este programa servirá de base 
para definir as prioridades que permitirão colocar a UE na via do 
desenvolvimento sustentável, ou seja, de um desenvolvimento apto a responder às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de atender às 
necessidades das gerações futuras. 35 

Este quinto Programa assenta-se em princ1p1os novos como a co
responsabilidade, a integração e a abordagem sistemática. Com a co
responsabilidade, o legislador reconhece que cada pessoa é responsável ao seu 
nível pela preservação do ambiente. Os Estados ou a Comunidade não podem ser 
simultâneamente os únicos a controlarem e preservarem o ambiente. Cada 
indivíduo, empresário ou coletividade local, deve assumir também a sua quota
parte nas responsabilidades. Esta transição para uma política mais impregnada da 
prevenção voluntária começou com a adoção da "eco-auditoria"3 6

, que permite às 
próprias empresas empenharem-se livremente na redução dos efeitos nocivos das 
suas atividades. Da mesma forma, o "rótulo ecológico" europeu permitirá aos 
consumidores identificarem os produtos menos poluentes e orientarem assim as 
suas escolhas. 37 

34 
.- Artigo 130.0-S(5) Tratado da Comunidade Européia. com as modificações feitas pelo 

Tratado da União Europeia de 1992. União Européia: Tratados e Decisões. Edição organizada 
por P. De Pitta e Cunha. Associação Portuguesa para o Estudo da Integração Européia. Lisboa 
1995. Intereuropa. 

35 
.- Boletim das Comunidades Europeias. ISSN 0254- 2161. Comissão das Comunidades 

Europeias. Secretariado - Geral. Bruxelas. N° 122 1992. 25 ano. p. 47 e Boletim CE 12- 1992. p. 
96. 

3 6 
.- Documento da Eco-auditoria 

37 
.- Y. Paleokrassas. Op Cit. p. l 
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II.- Normas Ambientais na Estutura Jurídica do Acordo Norte- Americano 
de Livre Comércio 

1.- Generalidades 

Segundo o Relatório sobre os Assuntos Ambientais do Tratado Norte
Americano de Livre Comércio "North American Free Trade Agreement" 
(NAFT A)3ª , este criou um dos maiores mercados comerciais do mundo, que 
abrange 370 milhões de pessoas e $6.5 trilhões de produção. Ao mesmo tempo, 
previu-se que o NAFTA incrementaria em 1 % os índices da produção da 
economia mexicana, acelerando assim o crescimento da renda per capita e os 
investimentos para a modernização de fábricas, maquinários e infra-estrutura, 
além de ajudar a criar as condições necessárias para que os EUA tenham um 
vizinho, pela fronteira sul, economicamente mais equilibrado e politicamente 
estável, para poder lidar com os desafios ambientais da subregião. 3 9 

Apesar das possíveis vantagens que este Acordo poderia ter tanto para o 
comércio quanto para melhorar a competitividade, o NAFTA foi bastante 
questionado na área ambiental, no que se refere aos efeitos potenciais sobre o 
meio ambiente tisico e sobre as políticas e programas ambientais tanto nacionais 
quanto estaduais dos integrantes do Acordo. 

As conseqüências dos efeitos potenciais que o NAFTA poderia ter tido 
sobre o meio ambiente foram estudadas amplamente40 

; principalmente pelos 
Estados Unidos, através da revisão da agenda ambiental México-Norte
Americana, que incluiu uma análise do possível efeito ambiental do Acordo de 
livre comércio que incluísse Mexico. 

Os estudos foram realizados durante as negociações do NAFTA e inseridos 
nas normas negociadas posteriormente. Cabe mencionar, principalmente, o 

38 
. - The NAFTA . Expanding US. Exports, Jobs and Growth. The NAFTA: Report on 

Environmental Jssues. November 1993. President Clinton, February 26, 1993. p.ES-1 

3 9 
.- Ibid, Ibidem, p. ES-1. 

40 
.- D. Cesty. lntegrating Trade and Environment policy Making: First Steps in the North 

American Free Trade Agreement. in Trade and the Environment. Law, Economics, and Policy. 
Edited by D. Zaelke, P. Orbuch, R. Housrnan. Center for Intemational Environment Law. Island 
Press. Washington, D.C. o Covelo, California. 1993. p. 49, assinala que : "USTR also 
coordinated, with the assistance of EP A and other agencies, a cornprensive environmental review 
of the prospective NAFr A. This unprecedented analysis addressed the full spectrum of possible 
environemtal effects of closer trade relations and helped to sharpen the focus of the U.S. 
negotiators on the environrnantal challenges and opportunities they faced. ln addition, because the 
review was launched at the outset of the negotiations and completed while the process was in 
midstream, the U.S. negotiators were made aware of environmental sensitivities at an early 
enougb stage in the process to reflect them in the U.S. negotiating position". 
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Relatório final denominado "Review of U.S. Mexico Environmental Issues", 
publicado em fevereiro de 1992. 41 Este Relatório chegou à conclusão de que o 
NAFTA podia ter beneficios significativos e potenciais para o meio ambiente, 
assim como efeitos ambientais negativos limitados nos EUA e no México, pelos 
seguintes fatores: - a experiência de outros países demonstrou que o incremento 
da produção econômica a ser gerado pelo Acordo contribuíria por criar grande 
pressão a nível nacional para melhorar a qualidade ambiental e forneceria ao 
México recursos adicionais para o investimento na proteção ambiental; - o 
Acordo estimularia a melhoria do ambiente na fronteira tanto do México quanto 
dos EUA, tal como o livre comércio estimula o desenvolvimento econômico fora 
das regiões fronteiriças. 

Por outro lado, também o estudo reconheceu que o México não se 
converteria na "pollution haven" para as empresas norte-americanas, pelas 
seguintes razões : -primeiro, os investidores não poderiam esperar uma diferença 
significativa no tempo, entre os padrões ambientais dos EUA e do México; -
segundo, os custos para combater a poluição representam uma pequena parte dos 
custos de produção para a maioria das indústrias norte-americanas; -terceiro, a 
maioria das indústrias que têm grandes custos ambientais, requerem também 
capital intensivo, tomando-se economicamente inviável que estas empresas se 
desloquem a novos lugares. E em contrapartida, o México teria acesso à 
tecnologia limpa e combustíveis não poluentes para aliviar a pressão ambiental. 

Este Relatório serviu como guia-básico para que os negociadores do 
Tratado elaborassem um Acordo que levasse em consideração as premissas 
ambientais, além de ter fixado uma série de recomendações para que o mesmo 
pudesse apresentar um impacto ambiental positivo e fosse aprovado pelo 
Congresso norte-americano. 42 

Apesar de todos os esforços para desvirtuar o efeito ambiental negativo que 
o NAFTA poderia ter provocado, ainda existiam opiniões contrárias às oficiais 
citadas anteriormente, a saber, a opinão do Schwenker, C.F. que entende: 

"ln addition to economic dislocation, NAFTA has the potencial for 
causing harmful repercussions to the environment of both Mexico and 
the United states, NAFTA will allow the net effect on the environment 
to be determined by Mexico's weak environmental regime. "43 

41 
.- Ver The NAFTA: Report on Environmental /ssues. Op, Cit. p. 49 e NAFTA Report on the 

North American. Free Trade Agreement. Executive Summary. October 1993. The Assocciation 
ofthe Bar ofthe City ofNew York. p. 62. 

42 .-The NAFrA: Report on Environmental Issues. Op, Cit. p. 1-2 

43 
.- C. Schwenker. Protecting the Environment and U.S. Competitiveness in the Era of free 

Trade: A Proposal. in Texas Law Review. Vol. 71 :1355. 1993. p.1373 
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Este autor enfatizou a influência negativa que o NAFTA geraria na área 
ambiental e o possível incremento dos problemas ambientais fronteiriços entre os 
Estados Unidos e o México, face, principalmente, à questão de que os EUA têm 
um sistema de normas ambientais rigorosos complementado pelo seu sistema 
razoável de execução e aplicação das regras, contrariamente ao regime ambiental 
mexicano considerado relativamente fraco, problemas estes já bastante agravados 
nos últimos anos pelo "Maquiladora Program". 44 

Problemas como a poluição do ar e da água, o manejo dos resíduos 
perigosos e a poluição atmosférica da Cidade de México constituíram para os 
críticos norte-americanos, exemplos da degradação ambiental permitida pelo 
regime jurídico mexicano, chegando-se ao ponto de que algumas cidades 
mexicanas foram chamadas de "chemical cemeter", face ao transporte e a 
acumulação ilegal dos resíduos norte- americanos, e a própria fronteira entre os 
dois países de "virtual cesspool ", pela "American Medical Association", tendo 
em vista o alto grau de poluição. 

As questões ambientais levantadas contra o NAFTA chegaram a ser 
discutidas, inclusive, através da via judiciária, mediante duas ações apresentadas 
perante as cortes norte-americanas. A primeira, em agosto de 1991, tendo sido 
rejeitada e, posteriormente , em 30 de junho de 1~93, perante o juiz Charles 
Ritchey da "United States District Court". Esta última apresentada por três grupos 
ambientalistas "Public Citizen, the Sierra Club e Friends of the Earth, contra 
"Office of the U.S. Trade Representative", tendo como bases jurídicas as 
disposições do "National Environmental Policy Act de 1969" (NEP A). Estes 
grupos exigiam que fosse elaborado o "Environmental Impact Statement" antes 
do envio do NAFTA ao Congresso Norte-Americano para a sua aprovação. O 
juiz Ritchey acolheu a demanda na primeira instância. Posteriormente, em 24 de 
setembro do mesmo ano, a Corte de Apelação Americana, em segunda instância 
chegou à seguinte conclusão : 

"Court of Appeals for the D.C. Circuit reversed, holding that 
NAFTA's submission to Congress is an acct of the President, rather 
than the Trade Representative, and that the President is not an 
"agency" for purposes of judicial review under section 704 of the 
Administrative Procedures Act. The Court of Appeals did not reach 

44 
.- C. Schwenker. Oh, cit. p. 1376-77. assinai que: "The maquila.dora program is ajoint U.S.

Mexican program wich allows for in bond production facilities, called maquilas, to be located in 
Mexico and export the goods to the United states duty free. The maquila.dora program has 
demostrated the potencial pollution problems that can arise in a partially free-trade context and 
poses a serious risk to the environment. Specific problems generated by the maquila.doras include: 
severe surface water contarnination, groundwater depletion and contamination,and danger 
resulting from improper baz.ardous waste storage and disposal. Further, residents near the 
maquilas have suffered ao alarming increase in the incedence of disease. 



156 

merit of plaintiffs' contention that NEP A requires the preparation of an 
EIS" 45 

Para não prejudicar as negociações do NAFTA nesse momento e também 
para dar continuidade às futuras negociações, o Governo mexicano empreendeu 
uma série de reformas no seu sistema jurídico ambiental, destacando-se a 
aprovação em 1988, da "Lei General dei Equilibrio Ecológico y la Protección dei 
Ambiente", lei esta que determina as responsabilidades administrativas, a 
autoridade jurisdicional entre os governos federal, estadual e municipal e fornece 
toda uma estrutura para a conservação e proteção ambiental, bem como foram 
feitos muitos esforços de modo a melhorar a aplicação e implementação efetiva 
das normas ambientais, reorganizado-se a estrutura administrativa ambiental em 
1992, com a criação dentro da Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL ), uma 
entidade semi-autônoma, denominada Procuraduria Federal de Protección del 
Ambiente. 

2.- Normas Ambientais Contidas no Texto do Acordo 

As normas ambientais fazem parte dos critérios a serem considerados pelos 
contratantes tanto para as atuais negociações quanto para os futuros acordos que 
visam a criação de áreas de livre comércio; permitindo que as premissas 
ambientais sejam integradas dentro dos atuais textos dos Tratados de livre 
comércio ou Acordos complementares. Esta tendência foi seguida pelos 
negociadores do NAFTA, onde o tema ambiental veio a se constituir parte 
importante do mesmo. Neste sentido, as normas ambientais do NAFTA estão 
inseridos nos seguintes pontos do Acordo46 

: 

2.1.-A Adoção do Princípio de Desenvolvimento Sustentável. 

O NAFTA incorporou o Princípio de Desenvolvimento Sustentável, sendo 
que as partes do Acordo entendem que o desenvolvimento econômico deverá ser 
realizado levando-se em consideração as questões ambientais. Desta forma, 
integrou-se as metas comerciais com as ambientais. 47 O Preâmbulo do NAFTA 
estabelece como um dos seus objetivos primários o seguinte: 

45 
.- Maiores dados podem ser encontrados no Journal the Economist Vol 328 Iss: 7818 date: Jul 

13, 1993. p. 26-27. Carl Pope, "Trade Secrets". Em Journal Sierra Vol: 78 ISS: 6 date; nov 
1993. p. 36. NAFTA Report on the North American Free Trade Agreement. Executive Sununary 
Occtober 119933. The Association ofthe Bar ofthe City ofNew York. p. 62. 

46 
.- A divisão dos itens ambientais abrangidos pelo NAFr A, segue o criterio estabelecido pelo 

''The NAFTA: Report on Environmental Issues. Op, Cit. p. 5 e ss. 

47 
.- D. Cesty. Op, Cit. p. 51. 
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"Contribute to the hannonious development and expansion of world 
trade... in manner consistent with environmental protection and 
conservation; ... promote sustainable development; [ ... ] and strengthen 
the development and enforcement of environmental laws regulations." 

2.2.- Normas sobre a Saúde, Seguridade e Padrões Ambientais. 

O NAFTA inclui também normas sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, 
assim como os "standards-related measures". 

As medidas sanitárias e fitossanitárias ("SPS ") destinam-se à proteção da 
vida e à saúde dos seres humanos, animais e vegetais, das conseqüências que as 
pragas e enfermidades dos animais podem trazer, assim como dos aditivos ou 
agrotóxicos que os produtos alimentícios podem conter. 

Os "standards-related measures" ("SRMs") (medidas de padronização) estão 
dirigidas à padronização voluntária ou não de produtos e procedimentos 
utilizados para determinar se um bem em particular atende ou não o padrão 
requerido. Como exemplo cita-se os procedimentos de testes de toxicologia 
química e a regulamentação referente à indústria fannacêutica, produtos de saúde 
e outros. 

O NAFTA reconhece explicitamente que os países têm a legítima 
necessidade de produtos padronizados e de regulamentações para proteger a vida 
e a saúde dos seres humanos, os animais e vegetais. 

As normas do Acordo também facultam aos governos uma atuação 
independente na tomada de decisões sobre questões ambientais, desde que tais 
decisões não sejam utilizadas como medidas injustificadas de proteção à indústria 
nacional. No entanto, estabelece os requerimentos e os procedimentos que podem 
ajudar a diferenciar as legítimas medidas das outras medidas protecionistas, 
servindo de instrumento para os esforços destinados à hannonização destas entre 
os três países integrantes do Acordo. 

Cabe enfatizar que os capítulos referentes às medidas sanitárias e 
fitossanitárias e as medidas de padronização preservam a capacidade dos EUA de 
manterem, reforçarem e fazerem cumprir seus próprios padrões para a saúde, 
seguridade e ambiente, impulsando os outros Estados-membros a reforçarem seus 
padrões. 

O Capítulo Sétimo legisla sobre· as medidas SPS da seguinte forma : 

Artigo 712. Direito a tomar medidas SPS: O Artigo 712.1 reconhece 
expressamente o direito dos governos, incluindo os governos estaduais e locais, 
de adotarem, manterem ou aplicarem medidas sanitárias e fitossanitárias, mais 
rígidas que o padrão internacional. 
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Artigo 724. Níveis apropriados de proteção: Na adoção de medidas 
sanitárias e fitossanitárias preventivas de possíveis riscos, a questão central é o 
nível de proteção que cada governo tende a considerar contra determinado risco. 
Segundo o NAFTA, a decisão fica a critério de cada governo. Cada governo 
decide sobre o "Appropriate level of proteccion," bem definido pelo Artigo 724.º, 
"the level of protection of human, animal or plant life or health in the territory of 
a Party that the Party considers appropriate." 

Os governos são livres para determinarem o nível de proteção. O NAFTA 
afirma expressamente este direito no Artigo 712.2. Não existe nenhuma exigência 
de que o nível de proteção tenha uma base científica, já que este não constitui um 
julgamento científico. A determinação do nível apropriado de proteção é um 
juízo de valor social. 48 

Artigo 713. Uso de padrões internacionais: Levando-se em consideração 
que as medidas sanitárias e fitossanitárias dos três países integrantes do NAFTA 
são regularmente diferentes, o Artigo 713 faculta o uso de padrões internacionais 
aplicáveis que não impliquem na redução do nível básico de proteção da saúde e 
da vida dos seres humanos, animais e vegetais, própria de cada Estado-membro. 
A utilização de padrões internacionais facilita o comércio, estabelecendo certo 
grau de harmonia entre as diversas medidas nacionais, sem prejuízo do direito de 
cada Estado de adotar medidas mais rigorosas que o padrão internacional 
aplicável, desde que sejam compatíveis com as outras disposições referentes às 
SPS. 

O Acordo incentiva os países integrantes a utilizarem os padrões 
internacionais como base, não significando que estes sejam a única base para 
adoção de medidas sanitárias e fitossanitárias. Concordantemente o Artigo 713.1 
estabelece expressamente que isto será feito "without reducing the levei of 
protectionof human, animal or plant life or health. ", deixando claro no Artigo 
713.3 que não se poderá estabelecer nenhum tipo de discriminação contra a 
medida de qualquer país-membro, que seja mais rigorosa que o padrão 
internacional, como evidencia a citação : 

"nothing in this requirement "shall be construed to prevent a party 
from adopting, maintaining or applying, in accordance with the other 
provisions of this Section [ conceming, for example, not arbitrarily 
discriminating between its goods and like goods of another Party ], a 
sanita.ry or phitosanita.ry measure that is more stringent than the 
relevant international standard, guideline or recommendation. "49 

48 
.- The NAFf A: Report on Environmental Issues. Op, Cit. p.8 

49 
.- Tanto no Relatório "The NAFI'A: Report on Environmental Issues. p.8; e no artigo de 

Cesty. D. já citado p.52. pode-se encontrar a seguinte colocação : "The right to exceed 
intemational standards to achieve is explicitly affinned as are the rights of political subdivisions 
(states and local communities) to set their own standars" 
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Artigo 714.1. Equivalência: Para reduzir as diferenças entre as medidas 
sanitárias e fitossanitárias dos três países integrantes do Acordo, este Artigo 
estabelece os procedimentos para equilibrar tais medidas. No entanto, o texto diz 
claramente que estes procedimentos não podem reduzir os níveis de proteção da 
saúde dos seres humanos, animais, e vegetais, e do meio ambiente. O NAFTA, 
inclusive, vai mais além, permitindo que : 

"Although an importing party must accept a measure of an exporting 
party as equivalent if the exporting party's measure achieves the 
importing party's appropriate levei of protection, the importing party 
has the rigth to determine that the measure does not achieve its 
appropriate levei of protection, where it has a cientific basis for such a 
determination. "50 

Os Artigos 718 e 719. Transparência: O Artigo 718 insere o direito da 
população à informação prévia e a oportunidade de participar nos debates das 
medidas e modificações propostas no que diz respeito ao meio ambiente. A 
divulgação e a publicação de tais medidas contribuem para o êxito da 
transparência das mesmas, permitindo às pessoas interessadas a conhecerem as 
condições necessárias, as quais seus produtos e outras atividades devem se 
adaptar. 

O Artigo 719 enfatiza mais uma vez a transparência que devem ter estas 
medidas, exigindo das partes integrantes a manutenção de uma via de 
comunicação constante, para responder e fornecer informações referente às 
questões ambientais implícitas nas medidas sanitárias e fitossanitárias. 

Artigo 717. Autorização Nacional: Estabelece que qualquer parte integrante 
pode requerer a autorização do respectivo governo para o uso de determinado 
aditivo ou substância tóxica em produtos alimentícios, bebidas e produtos 
industrializados, bem como o estabelecimento dos níveis de tolerância dos 
mesmos antes do ingresso de tais produtos no seu mercado nacional. 

Os Artigos 720 e 722. Cooperação técnica e harmonização: O Artigo 720, 
como tantas outras normas do NAFTA, enfatiza a cooperação técnica e a 
harmonização para o estabelecimento dos padrões entre os países-membros. Com 
este objetivo, o Artigo 722 cria o "Committee on Sanitaiy and Phytosanitaiy 
Measures" cujas funções incluem a garantia da qualidade dos produtos 
alimentícios e o aprimoramento das condições sanitárias e fitossanitárias nos três 
países, impulsionando a cooperação técnica para a fixação destas medidas. 

Artigo 723 refere-se às consultas técnicas entre os respectivos Estados 
integrantes do Acordo relativas às normas SPS contidas no Capítulo Sétimo. 

50 .-The NAITA; Report on Environmental Issues. Op, Cit. P. 8. 
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O Artigo 723.6. Ônus da prova: Este Artigo estabelece que se um Estado
membro identificar que uma medida sanitária ou fitossanitária de outro Estado
membro é inconsistente com as normas do NAFTA, este tem o ônus de 
estabelecer a inconsistência. Sobre este tópico diz Cesty: 

"NAFTA's dispute resolution provisions o:ffer another example in wich 
a new course of greater environmental sensitivity has been charted. ln 
GATT, parties violating trade obligations for enviromental reasons 
must justify their actions by reference to the exceptions provided in 
GATT Article XX. This puts the burden of proof on the party 
defending its environmental program. ln contrast, NAFTA, at least 
with regard to sanitary and phytosanitary standards, shifts the burden 
of proof onto the party with the trade interest at stake, forcing the 
party challenging an environmental standard to demonstrate that the 
measure in question is inconsistent with NAFTA trade obligations and 
outside the protections provided for environmental actions"51 

O Capítulo Nono do NAFTA estabelece as normas para os "Standards 
Related Measures" (SRMs). 

O texto do Tratado, segundo o Artigo 904, quando se refere às SRMs 
reconhece expressamente o direito de cada Estado-parte de adotar, manter ou 
aplicar qualquer "standards-related measure", incluindo medidas para reforçá-las, 
e proibir a importação de produtos até à conclusão de algum procedimento de 
aprovação nacional. 

O Artigo 904.2 reconhece o direito de cada país-membro de estabelecer o 
nível de segurança e proteção da saúde e a vida dos seres humanos, animais e 
vegetais, do meio ambiente e consumidores que consideram adequados. Segundo 
o Capítulo Nono, não existe a obrigação das partes em realizar estudo do risco ou 
que as SRMs estejam neles baseadas. A norma garante o direito do Estado
membro de realizar tais estudos para a busca dos seus próprios objetivos, porém, 
não sendo esta condição obrigatória para o estabelecimento das SRMs. 

Artigo 909. Transparência: Da mesma forma que para as medidas sanitárias 
e fitossanitárias, este Capítulo preserva o direito da população de ser informada 
previamente e de ter a oportunidade de participar no debate do estabelecimento 
ou das modificações das SRMs propostas. 

Os Artigos 905, 906 e 913. Cooperação e Harmonização: Considerando a 
importância das SRMs para alcançar os objetivos legítimos, segundo o Artigo 
906.1, as partes contratantes se comprometem a trabalhar conjuntamente para a 
melhoria do nível de segurança e proteção da vida e a saúde dos seres humanos, 
animais e vegetais, do ambiente e os consumidores. O Acordo, também, faculta 
nestes casos, a utilização de padrões internacionais aplicáveis, podendo ser 

51 
.- D. Cesty. Op. Cit. p.54. 
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adotadas como base das suas SRMs, para facilitar o comércio entre as partes, 
caso sejam apropriados aos objetivos legítimos das partes. Ao mesmo tempo, o 
Acordo ratifica, através do Artigo 905, o direito de cada parte em adotar ou 
manter as SRMs que fixem níveis de proteção ambiental mais elevados que o 
padrão internacional aplicável. 

As partes do NAFTA também se comprometem, através do Artigo 906.2, a 
estabelecer seus SRMs compatíveis com a prática difundida, sem no entanto, 
reduzir os níveis já fixados. Maior compatibilidade poderá ser alcançada através 
do procedimento de divulgação e debate enfatizado anteriormente, bem como 
através de grupos de trabalho previstos pelo Acordo. 

Também segundo o Artigo 906, as normas da SRM incluem a obrigação das 
partes de tratar uma medida da outra parte como a sua própria, desde que a parte 
exportadora prove satisfatoriamente ao país importador que sua regulamentação 
técnica preenche os objetivos legítimos da parte importadora. 

O Artigo 913 estabelece o "Committee on Standards-Related Measures", 
cujas funções destinam-se a facilitar o processo de harmonização dos "standards
related measures" nacionais e incrementar a cooperação para o desenvolvimento, 
aplicação e fortalecimento destas medidas. 

Artigo 912.4. Ônus da prova: O Artigo 912.4 dispõe que, no caso de 
controvérsias, o ônus da prova sobre qualquer inconsistência das SRM com as 
disposições do NAFTA recai sobre a parte que alegar a mesma. 

2.3.- Relação das Normas do Acordo com as Normas contidas nas Convenções 
Internacionais sobre o Meio Ambiente 

Ficou estabelecido, inclusive antes da assinatura do NAFTA, o pleno 
respeito às Convenções Internacionais relativas ao meio ambiente que tenham 
incorporado disposições comerciais para garantir ampla participação e, até 
mesmo, disciplinar países que não participem das mesmas. Também ficou 
garantido a implementação destas Convenções sem entrar em conflitos com as 
disposições do NAFTA, como salienta a citação seguinte: 

"The NAFTA gives clear priority to the trade provisions of certain 
intemational environmental agreements. During negotiation of the 
NAFTA, Congress and the environmental community sougth to ensure 
there would be no ambiguity about the relationship between the 
NAFT A's provisions and the trade provisions of key intemational 
environmental agreements. ln particular, they requested an explicit 
assurance that the important trade obligations of the Montreal Protocol 
on Substances that Deplete the Ozone Layer, the Convention on 
Intemational Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora 
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("CITES"), and the Basel Convention on the Control of 
Transboundaiy Movements of Hazardous W astes and Their Dispo sal 
(or related U.S. bilateral agreements with Canada and Mexico) could 
be fully implemented without creating any conflicts with NAFTA. 1152 

O Acordo também dispõe que no caso de conflito entre este e as normas 
comerciais destas Convenções Internacionais, deve prevalecer a Convenção 
Internacional. E, quando uma parte tenha que decidir entre um meio equivalente, 
efetivo e razoavelmente aceitável de cumprimento de suas obrigações ambientais 
internacionais estabelecidas nestas Convenções, esta parte poderá escolher a 
medida que seja mais próxima ao NAFTA. 

O Artigo 104 do NAFTA menciona., especificamente, os três acordos 
ambientais internacionais citados anteriormente, como Acordos, cujos 
compromissos comerciais têm prioridade em detrimento de qualquer 
compromisso inconsistente, segundo as normas do NAFTA e estabelece que o 
número de Convenções ambientais internacionais pode ser ampliado, através de 
convênios entre as partes ao NAFTA (a lista de Convenções Ambientais 
Internacionais ficou inserida no Anexo 104.1 do Acordo). Este anexo inclui 
também as Convenções bilaterais entre os EUA, Canadá e México sobre 
movimento transfronteiriço de resíduos perigosos. 

2.4.- Aspectos Ambientais Contidos nas Normas Relativas à Solução de 
Controvérsias 

Existem várias normas no Acordo, relativas à solução de controvérsias que 
disciplinam às questões ambientais : 

- Segundo o Artigo 2015, do Capítulo Vinte do Acordo, nas controvérsias 
que possam surgir no âmbito do NAFTA, o "Dispute Settlement Panel" (Painel 
de Solução de Controvérsias) pode, por iniciativa própria ou por requerimento 
das partes em controvérsia., pedir um informe escrito de um "Scientific Review 
Board" sobre qualquer matéria de fato relativa ao meio ambiente, saúde ou 
segurança. Este Painel levará em consideração o Relatório do "Scientific Review 
Board" antes de dar sua decisão final e o divulgará juntamente com a sua decisão. 

- Se uma parte denuncia que a ação de sua controvérsia refere-se a uma 
obrigação proveniente de um acordo internacional ambiental ou diga respeito às 
normas do NAFTA sobre padrões ou medidas sanitárias e fitossanitárias, esta 
parte pode ver sua controvérsia solucionada no próprio âmbito das regras do 
Acordo, antes de serem submetidas às normas de solução de controvérsia do 
GATT, segundo versa o Artigo 2005. 

52 .-The NAFf A: Report on Environmental Issues. p. 10-11 
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Como se pode observar na citação a seguir, a inserção desta regra mereceu 
maior apoio dos grupos ambientalistas norte-americanos : "Environmental groups 
requested inclusion of this provision so that the NAFTA environmental 
provisions would apply in those cases, instead of the less specific provisions of 
the GATf."53 

Cabe lembrar que, em 1991, o Painel de Solução de Controvérsias do 
GA Tf54 

, analisando a denúncia do México contra a proibição norte-americana 
de importar atum, devido ao não-cumprimento das exigências similares as do 
"Marine Mammals Protection Act de 1972"55

, concluiu afirmando que a 
proibição de importação feita pelos Estados Unidos era inconsistente com as 
obrigações que o mesmo tinha junto ao GATT. Esta decisão foi bastante 
questionada pelos grupos ambientalistas norte-americanos já que a atividade 
pesqueira do atum mexicano não levava em consideração um programa de 
preservação e proteção dos golfinhos comparável ao aplicado nos Estados Unidos 
por disposição do "Marine Mammals Protection Act", podendo-se supor que esta 
seja a raz.ão pela qual esta norma, contida no Artigo 2005 do NAFTA, teve 
grande sucesso nos grupos ambientalistas norte-americanos. 

- Como já foi dito anteriormente, o NAFTA estabelece expressamente que o 
Estado que questione uma medida ambiental de outra parte, tem o ônus de provar 
que esta medida é incompatível com o disposto no Acordo. Estas disposições 
estão contidas no Capítulo Sétimo artigo 723.6 e Capítulo Nono artigo 912.4. 

2.5.- Normas Ambientais Contidas no Capítulo Relativo ao Investimento 

O Capítulo Onze do Acordo, sobre o Investimento, permite a cada Estado
parte impor regras ambientais mais rígidas para assegurar que os seus 
investimentos sejam realizados de forma ambientalmente sustentável e também 
exige que estes não façam discriminação entre os investidores nacionais e 
estrangeiros, como estabelece o Artigo 1114.1. Esta norma permite, por exemplo, 
que um Estado exija a realização prévia de Estudos de Impacto Ambiental para os 
novos empreendimentos tanto privados quanto governamentais. 

No Artigo 1114.2, as partes se comprometem a não impulsionarem o nível 
de investimento em detrimento das medidas de proteção da saúde, segurança e do 
meio ambiente. O Texto estabelece um procedimento de consulta obrigatória 

53 
.- Idem, Ibidem. p. 12 

54 
.- Dispute Settlement Panel Report on United States restrictions on Imports of Tuna, Aug. 16, 

1991, Jnternational Legal Materiais N°30. p.1594 

55 
.- Ver S. Spracker. and D. Lundsgard. Dolphins and Tuna: Renewed Attention on the Future 

ofFree Trade and protection on the Environment. in Texas Law Review. Vol. 71:1355 . 1993. 
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entre as partes nos casos em que tais estímulos ocorram com o objetivo de pôr 
fim a tal prática. 

3.- Acordo Norte-Americano sobre a Cooperação Ambiental 

Quando o presidente Bill Clinton assinou o NAFf.A, em outubro de 1992, 
enfatizou que o acordo já continha normas destinadas a proteger o Meio 
Ambiente; no entanto, se comprometeu a impulsionar acordos suplementares de 
modo a garantir que o aumento do nível de comércio com o México e Canadá 
não seja rea1iz.ado às custas de uma maior degradação do meio ambiente. 

Como parte destes compromissos foi assinado, em 14 de setembro de 1993, 
o "North American Agreement on Environmental Cooperation" (NAAEC) ou 
"Suplementai Agreement on the Environment", pelos três países integrantes do 
NAFfA. 

3.1.- Preâmbulo e Objetivos 

O preâmbulo do NAAEC estabelece a cooperação ambiental tradicional 
entre os países, enfatizando a importância da participação pública na proteção 
ambiental e ratifica o compromisso com os Tratados Ambientais Internacionais e 
o respeito às instituições existentes. 

O objetivo do NAAEC, segundo o Artigo 1.0
, é a cooperação para a 

conservação, proteção e melhoria do Ambiente Norte-Americano, com vista a 
favorecer e estimular o cumprimento e a execução efetiva das normas ambientais 
nacionais. 56 

3.2.- Obrigações das Partes 

A Segunda Parte do Acordo estabelece as obrigações que as partes têm no 
que se refere às suas normas nacionais e políticas. Entre estas, a mais relevante 
estebelece : "The commitment to effective environmental law enforcement", 
sendo este, compromisso extensivo tanto a nível federal quanto estadual e 
municipal. 

O Artigo 3. º estabelece que cada parte garantirá que suas normas ambientais 
representarão maior nível de proteção ambiental, deixando a salvo o direito 

56 
.- Ver Completing the Package: Suplementai Agreements on Environment, Labor, and hnport 

Surges. in Business America, October 18, 1993, p. 26-27 e The NAITA: Report on 
Environmental Issues. p. 14-21 
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irrestrito dos estados e municípios de fixarem níveis mais altos de proteção 
ambiental. 

Para alcançar níveis elevados de proteção ambiental, cada parte assume o 
compromisso de aplicação efetiva das suas normas ambientais, mediante ações 
governamentais apropriadas, tais como : - capacitação e treinamento de 
fiscalizadores; - controle do cumprimento e exame das possíveis transgressões 
das normas; - estímulo do cumprimento voluntário das normas, e a aplicação de 
procedimentos de sanção ou estabelecimento de soluções apropriadas para as 
transgressões da legislação ambiental. Também dispõe que a parte que não 
cumpra com estas obrigações poderá ser processada e condenada, segundo as 
normas estabelecidas na Item 5o. do NAAEC. 

As partes ainda se comprometem a : - elaborar periodicamente relatórios 
públicos sobre o estado do meio ambiente; - desenvolver medidas ambientais de 
emergência; - promover o desenvolvimento tecnológico e promover a utilização 
de instrumentos econômicos para alcançar os objetivos ambientais. 

3.3.- A Comissão para a Cooperação Ambiental 

O "Supplemental Agreement" cria a "Commission on Environmental 
Cooperation" (CEC), sediada em Montreal, Canadá.57 

A CEC facilitará a cooperação e fornecerá a estrutura para análise dos 
assuntos ambientais pertinentes aos países integrantes do NAFTA. É uma 
comissão complementar às já existentes que atuam na cooperação e solução das 
controvérsias ambientais. 

As principais tarefas do CEC estão direcionadas : - ao estudo das 
implicações ambientais dos métodos e processos de produção dos bens; -
elaboração de técnicas de prevenção da poluição; - ao estudo e avaliação dos 
problemas ambientais transfronteiriços (tais como a poluição da água e do ar) e 
assessorar à "Free Trade Commission" direta ou indiretamente, através da opinião 
de "experts" na matéria. Adicionalmente, servirá como elo de ligação com a 
população e promoverá o acesso dos cidadãos às informações relativas à 
substâncias perigosas, bem como sobre os impactos ambientais que o NAFTA 
pode acarretar. 

Subentende-se que esta comissão trabalhará em conjunto e em cooperação 
com as outras já criadas pelo NAFTA, como por exemplo a "Free Trade 
Commission"; o trabalho será realizado com base no Artigo 10.6.º do NAAEC. 

57 
.- Ver Gaceta Ecológica. Publicación Mensual dei Servicio Cultural e Infonnativo de la 

Embajada de los Estados Unidos. Lima, Mar7.0 de 1994. Perú. p.10. 
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A CEC é composta pelas seguintes instituições : - o Conselho de Ministros, 
integrado pelos Ministros do Meio Ambiente dos três países integrantes do 
NAFTA; - o "Joint Public Advisory Committee", constituído por cinco membros 
não pertencentes ao governo, cuja função é assessorar o Conselho de Ministros, e 
a Secretaria que é dirigida por um Diretor Executivo que goza de alto grau de 
autonomia. 

3.4.- Solução de Controvérsias Relativas à Aplicação das Normas Ambientais 

O NAAEC ou também denominado, "Environmental Agreement" estabelece 
um mecanismo de solução de controvérsias para garantir o efetivo cumprimento e 
aplicação das normas ambientais dos Estados-partes. O objetivo primário do 
procedimento é "correct problems of nonenforcement, not to mete out punitive 
measures". Neste sentido, existem três medidas corretivas, quais sejam : -
advertência para as partes que descumprirem com a aplicação efetiva das normas 
ambientais; - sanção monetária quando da persistência em descumprir as normas 
e, por último, pode ser imposto a sanção comercial. 

Qualquer parte pode pedir a convocação de um "Dispute Resolution Panei" 
se o Conselho do CEC não obtiver êxito na solução de uma controvérsia, quando 
ocorrer descumprimento persistente da aplicação das suas normas ambientais que 
afetem o ambiente de trabalho nas fábricas, empresas e setores de produção que 
envolvem os bens ou serviços comercializados entre as partes. O "Dispute 
Resolution Panei" será convocado por votação de 2/3 do Conselho, segundo o 
Artigo 24. 

Se o "Dispute Resolution Panei" chegar à conclusão de que a parte 
denunciada é responsável pelo descumprimento das suas normas ambientais, a 
solução poderá ser obtida através do : - estabelecimento de um "action plan", 
entre as partes, num prazo de 60 dias (artigo 33 e 34 ); - não havendo consenso 
no "action plan", o "Dispute Resolution Painel" poderá ser reconvocado para 
avaliar o plano de ação proposto pela parte denunciada ou estabelecer um novo 
plano de ação, nos próximos 60 dias. Este tem também faculdade de impor uma 
sanção econômica contra a parte denunciada, conforme estabelece o Artigo 34 
NAAEC. 

O "Dispute Resolution Panei" pode ser convocado a qualquer momento para 
fiscalizar se o plano de ação está sendo cumprido na íntegra; verificando o não
cumprimento do estabelecido pelo plano de ação este poderá impor a sanção 
econômica. 

Se a parte denunciada não pagar a sanção econormca ou continuar 
descumprindo a aplicação das suas normas ambientais, ela estará sujeita a um 
processo de cumprimento coactivo. No entanto, o cumprimento coactivo terá 
tratamento diferenciado entre as partes, qual seja : - no caso do Canadá, o 
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processo tramitará perante a Corte canadense competente através de processo 
sumário; já no caso dos Estados Unidos e México, as partes ou parte denunciante 
pode suspender os beneficios do NAFTA na mesma base do valor estimado, de 
acordo com o estabelecido no Artigo 36, Anexo 36B. 

4.- Acordo para a Cooperação Ambiental Fronteiriça 

O acordo denominado "U.S.-Mexico Border Environmental Cooperation 
Agreement" representa um compromisso adicional entre o México e os Estados 
Unidos para implementar soluções efetivas ao problema ambiental fronteiriço. 
Este complementa as ações requeridas para evitar os impactos ambientais 
negativos face ao incremento comercial entre as partes. 

Este Acordo adicional também fornece mecanismos de suporte para o 
estabelecimento de uma ampla gama de projetos fronteiriços e até mesmo de 
projetos fora destas áreas, projetos esses que representam impacto ambiental 
transfronteiriço. Dá-se preferência aos direcionados para as áreas ambientais 
básicas e as necessidades essenciais da saúde pública, tais como tratamento das 
águas residuais, abastecimento de água potável para consumo humano e manejo 
dos resíduos sólidos. 

A nível institucional, cria uma comissão e uma instituição financeira: "The 
Border Environmental Cooperation Commission (BECC)", que funcionará na 
Cidade Juarez, México, e "The North American Development Bank (NADBank)" 
que terá escritórios tanto em San Antonio, México, quanto em Los Angeles, 
EUA. 50 

4.1.- A Comissão para a Cooperação Ambiental Fronteiriça 

A "Border Environmentai Cooperation Comission" (BECC) trabalhará 
juntamente com os estados, municípios e organizações não-governamentais para 
ajudar na implementação de soluções efetivas aos problemas ambientais 
fronteiriços, mediante a viabiliz.ação de projetos de infra-estrutura ambiental. E 
será composta por um Comitê Binacional de Diretores e um Conselho 
Consultivo. 

A Comissão irá envidar esforços para a obtenção de financiamento público 
ou privado para a execução dos projetos ambientais. Esta também será 
responsável pela aprovação dos projetos elegíveis para financiamento através do 

58 
.- Dados extraídos do The NAFTA: Report on Environmental Issues. Op, Cit. p.22-23; e do 

"Fact Sheet: U.S. Mexico Cooperation On the Environment". in U.S. Department of Sta.te 
Dispatch Supplement. May 1994. Vol, 5, N° 3. p . 11. "Disputes, Delays, and Discussions" in 
World Press Review. September 1994. Vol, 41 ISS;9 Date: Sep 1994. p. 40-41. 
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NADBank, analisando se o mesmo cumpre com as exigencias técnicas, 
financeiras e ambientais requeridas o que significa que a Comissão irá avaliar o 
impacto ambiental que pode ser provocado pelo projeto. Estes projetos deverão 
levar em consideração todas as necessidades ambientais do local onde será 
executado e para os que possam ter efeitos tranfronteiriços significativos exige
se, obrigatoriamente, a elaboração do estudo de impacto ambiental. 

4.2.- O Banco Norte-Americano de Desenvolvimento 

O "North American Development Bank" NADBank tem por objetivo 
principal financiar projetos aprovados pela Comissão de Cooperação Ambiental 
Fronteiriça. O Banco financiará integral ou parcialmente o investimento público e 
privado em projetos de infra-estrutura ambiental através de recursos próprios 
(composto pelas contribuições dos Estados Unidos e México) ou obtidos no 
mercado financeiro. No entanto, os investidores públicos e privados podem 
recorrer a outras fontes de financiamento. 

Cabe enfatizar, que o NADBank operará a nível complementar as outras 
fontes de capital já existentes, tais como os fundos governamentais dos Estados 
Unidos para os seus projetos e os empréstimos do Banco Mundial e do Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento para México. Se espera que um total de $7-8 
bilhões de :financiamento seja destinado a melhorar o meio ambiente das áreas 
fronteiriças na próxima década. 59 

59 
.- The Nafta: Report on Environmental Issues. Op, Cit. p. 24. 
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m.- Aspectos Ambientais na Estrutura Jurídica do Acordo de Cartagena 

1.- Generalidades 

O "Acuerdo de Cartagena" ou "Acuerdo de Integração Sub-Regional 
Andina", assinado em Bogotá, em 26 de maio de 1969 criou uma organização 
internacional com personalidade jurídica. O Acordo foi inicialmente assinado 
pela Bolívia, Colômbia, Equador, Chile e Peru. Em 1973 a Venezuela aderiu ao 
Acordo e em 1976, o Chile retirou-se do mesmo. 

Em 12 de maio de 1987, foi assinado o Protocolo de Quito que introduziu 
importantes emendas ao Acordo de Cartagena. 

Segundo o Art. 1, do Acordo de Cartagena, os objetivos da organização são: 

"El presente Acuerdo tiene por objetivo promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de 
equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; 
acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su 
participación en el processo de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado comúm latinoamericano. 

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la 
vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros 
en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridade 
subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los 
países miembros. 

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento 
persistente en el nível de vida de los habitantes de la subregión. "60 

Segundo o Art. 5, o Acordo tem três tipos de órgãos : 

- órgãos principais: a Comissão, a Junta, o Tribunal de Justiça e o 
Parlamento Andino; • 

- órgãos auxiliares: o Conselho Consultivo Empresarial e o Conselho 
Laboral; 

- órgão subsidiários: "os Conselhos que a Comissão pode estabelecer". 

60 .- Com a redação que lhe foi dada pelo Protocolo de Quito de 12 de maio de 1987, Art. 2. 
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2.- Norma Ambiental Básica Inserida no Acordo de Cartagena. 

O Art. 70, do Protocolo de Quito de 1987, incorporou ao Acordo de 
Cartagena o Capítulo XIV Cooperação Econômica e Social. (12 artigos: 108 a 
108K) e dentro deste capítulo foi inserido o Artigo 108G que constituí a única 
base legal para as questões relativas ao ambiente no sistema estabelecido por este 
Acordo. 

"Artigo 108-G. Aprovechamiento de Recursos Naturales. Los Países 
Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un mayor 
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables 
y la conservación y mejoramiento dei medio ambiente." 

A redação do artigo deixa dúvidas sobre a intenção de proteger os recursos 
naturais já que um maior aproveitamento dos mesmos como sugere o artigo, sem 
se levar em consideração a exploração sustentável, pode gerar um processo de 
depredação incontrolado e como conseqüência a deterioração dos ecossitemas. 
De modo a deixar claro que o aproveitamento deve ser baseado numa política de 
preservação do meio ambiente, o artigo deveria inserir em sua redação o conceito 
da racionalidade no aproveitamento dos recursos naturais. 

Fica estabelecido que os países devem focaliz.ar a questão ambiental de 
forma conjunta, o que pode ser entendido que caso seja adotada uma política 
ambiental esta seria diretamente aplicada nos Estados-membros, através de uma 
norma comunitária. 

Segundo alguns autores, os recursos naturais são parte integrantes do meio 
ambiente e a conseqüente deterioração do meio natural influi diretamente no 
ambiente artificial e social. 61 Pela redação dada a este Artigo podemos inferir 
que não se levou em consideração esta visão unitária do meio ambiente. O Artigo 
considerou por um lado, os recursos naturais e por outro, o meio ambiente 
isoladamente, o que pode ter dado margem à uma certa contradição na parte que 
diz " ... um maior aproveitamento dos seus recursos naturais renováveis e não
renováveis e a conservação e melhoramento do meio ambiente" 

Podemos encontrar também entre as emendas feitas ao Acordo de Cartagena 
o seguinte artigo : 

"Artigo 108-K. Desarrollo Coordinado. Los proyectos, acc1ones y 
programas a que se refiere el presente Capítulo se desarrollarán 
paralela y coordinadamente con el peifecionamiento de los otros 
mecanismos dei proceso de integración subregional." 

A última parte deste Artigo poderia ser considerado base legal para uma 
política de integração da conservação do Meio Ambiente nas outras políticas do 

61 
.- J. Da Silva. Ob, Cit. p. 3-4 
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processo de integração andina. No entanto, deve-se esclarecer que ainda não foi 
estabelecida uma política ambiental específica e conjunta dos países integrantes 
do Pacto Andino. 

3.- Declaracões Políticas Relativas ao Meio Ambiente 

Das diversas reuniões tanto de Presidentes quanto de outras autoridades 
políticas, resultaram documentos relativos ao meio ambiente que apesar de não 
serem obrigatórios para as partes, são relevantes já que estes constituirão a base 
para a definição de uma política ambiental futura 62 

Cabe mencionar : 

IV-Conselho Presidencial Andino: 

Os Presidentes dos países integrantes do Acordo de Cartagena reuniram-se 
nos dias 29 e 30 de novembro de 1990. Nesta reunião foram adotadas 19 
diretrizes presidenciais fixadas na "Acta de la Paz", de 30 de novembro de 1990, 
na qual fixou-se : 

A "Diretriz 14. Medio Ambiente" que estabeleceu: 

A reafirmação da soberania dos países-membros da subregião sobre seus 
recursos naturais e a necessidade de utilizar todos os meios apropriados para a 
preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento. Também foi 
recomendado que a Junta de Cartagena convoque uma reunião com "experts" dos 
países-membros, visando a definição do tratamento comum para os ecossistemas 
amazônicos e altiplânicos andinos. 

V-Conselho Presidencial Andino: 

Os Presidentes reuniram-se nos dias 17 e 18 de maio de 1991, na Cidade de 
Caracas, Venezuela. O tópico 8 desta reunião refere-se à agenda ambiental 
andina, conforme definido na "Acta de Caracas. 8.- Medio ambiente": nesta 
reunião, os Presidentes reafirmaram que a dimensão ambiental é parte integrante 
dos processos de desenvolvimento de cada país. 

VI-Conselho Presidencial Andino: 

Nesta reunião, realizada nos dias 3 a 5 de dezembro de 1991, na cidade de 
Cartagena de Indias, Colômbia, da m(:sma forma que nas reuniões anteriores, foi 
destinado um tópico ao tema ambiental, com a seguiente redação : 

62 
.- A infonnação relativa a abordagem político da questão ambiental no Pacto Andino foi 

elaborada tendo como subsídios os documentos fornecidos pelo lng. Gustavo Guzman Manrique 
Jefe do Departamento Industrial da Junta do Acuerdo de Cartagena. (ver anexos). 
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"Acta de Barahona: 9. Medio Ambiente" 

"Crear un Comité Ambiental Andino con base en los resultados de la 
Primeira Reunião de Autoridades Nacionales del Medio Ambiente, celebrada en 
Caracas, en agosto de 1991." 

Por outro lado, temos também o Documento "Situación Actual e 
Perspectivas de la Integración Andina". 

Os aspetos relativos às novas orientações do processo de integração e à 
questão ambiental vêm sendo enfocados, nas reuniões da Comissão e da Junta do 
Acordo de Cartagena, conforme estabelecido no documento "Situación e Actual y 
Perspectivas de la Integración Andina". 

Neste documento reconhece-se que o meio ambiente pela sua grande 
vinculação com os temas de comércio, desenvolvimento industrial, agrícola e 
tecnológico faz parte da agenda de muitos acordos comerciais bilaterais e 
multilaterais. 

Se enfatiz.a também que a aplicação irrestrita de normas ambientais 
estabelecidas pelos países industrializados para os produtos e processos de 
produção pode acarretar barreiras ao comércio e ao investimento, afetando 
diretamente os países em processo de desenvolvimento. Tais implicações levam 
ao questionamento da necessidade de se estudar os temas prioritários da agenda 
ambiental andina vinculando-se às questões relativas aos Ministérios da Indústria 
e Comércio. 

Segundo o Documento os principais temas a serem abordados são : 

"1) Cooperación en materia de manejas ambientales en los países de la 
Subregión. 

2) Coordinación de acciones para responder a las exigencias en 
materia de desarrollo sostenible y procesos industriales. 

3) Armonización de medidas ambientales utilizadas para controles al 
comercio exterior." 

4.- Ações Setoriais 

A Comissão do Acordo de Cartagena adotou a Decisão 345, em 21 de 
outubro de 1993, que estabelece o "Regimen Común de proteção a los derechos 
de los Obtentores de variedades Vegetales", enfatiz.ando desta forma os aspetos 
ambientais setoriais. Os objetivos da Decisão foram estabelecidos no Artigo 1 º 
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Na Terceira Disposição Transitória da Decisão ficou estabelecido que os 
países-membros deveriam aprovar até 31 de dezembro de 1994 63 um Regime 
Comum sobre acesso aos recursos biogenéticos e a garantia à bioseguridade da 
Sub-região, segundo o disposto na Convenção da Diversidade Genética de 
1992.64 

IV.- Aspectos Ambientais na Estrutura do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) 

O Mercado Comum do Sul foi criado no dia 26 de março de 1991, mediante 
a assinatura do Tratado de Assunção, tendo como membros integrantes as 
repúblicas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Este instrumento 
diplomático representou uma etapa histórica no processo de integração regional. 

O Tratado de Assunção, ao formalizar e consolidar objetivos 
integracionistas anteriormente expressos no plano bilateral ou multilateral por 
seus signatários e ao estabelecer metas comuns de integração para o futuro, 
tomou-se um marco no relacionamento político e econômico dos quatro países 
integrantes. 

Uma referência formal sobre as questões ambientais não foi 
especificamente levada em consideração pela estrutura básica jurídica do 
MERCOSUL, apesar de o mesmo ter estabelecido 11 subgrupos técnicos para 
estudar e implementar as medidas políticas pertinentes. Em princípio, o meio 
ambiente não integrou a agenda de nenhum destes subgrupos técnicos; como 
entende textualmente Onestini. M. : 

"although working groups canying-out specialized meeting have been 
proposed on other subject areas, where environment is among one of 
issues to be dealt with together with tourism, education, justice, etc. A 
working group on environment has also been repeatedly suggested by 
severa! institutions dealing with environmental issues at the national 
and sub-national leveis of the countries involved, yet no official 
response has been given. At this stage, therefore, environmental 

63 
.- O praz.o foi adiado posteriormente. 

64 
.- Em outubro de 1994 já tinha sido elaborado um estudo conjunto do Centro de Direito 

Ambiental da União Mundial para Naturez.a (UICN-CDA) e da Sociedade Peruana de Direito 
Ambiental (SPDA); relativo aos "Los Posibles Elementos para una Decisión dei Pacto Andino 
sobre Acceso a los Recursos Genéticos". 
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considerations are not formally and fully acknowledged within the 
administrative- implementing structure already in place" 65 

Somente a partir de 1992 o MERCOSUL começou a estudar diretamente as 
questões relativas ao meio ambiente, tendo sido estabelecido com este objetivo a 
"Reunião Especializada do Meio Ambiente" {REMA). 

1.- Reunião Especializada do Meio Ambiente. 

Visando analisar a legislação vigente sobre meio ambiente, o Grupo 
Mercado Comum adotou a Resolução n. 22/92 que instituiu a "Reunião 
Especializada de Meio Ambiente" (REMA) com a incumbência de analisar a 
legislação vigente nos Estados- Partes e propor ações a serem empreendidas nas 
diversas áreas com o objetivo de proteger o meio ambiente. 

Os Subgrupos técnicos que tratam de temas vinculados com o meio 
ambiente participarão da REMA por intermédio de representantes, buscando a 
harmonização das tarefas e posições sobre o tema ambiental. 66 

Nos termos da Resolução n. 22/92, a instituição da REMA justificou-se 
pela: 

a) necessidade de analisar a legislação vigente em matéria de meio ambiente 
nos Estados-partes; 

b) necessidade de harmonizar as políticas do MERCOSUL; e 

c) a necessidade de coordenar as posições dos vários Subgrupos de trabalho 
que tratam desse tema em aspectos específicos vinculados com suas áreas de 
competência. 

1.1.- 1 Reunião Especializada de Meio Ambiente foi realizada nos dias 29 e 30 de 
novembro de 1993, na cidade de Montevidéu. 

Nesta reunião, os representantes dos Países-membros se dedicaram a definir 
a estrutura de trabalho do REMA. Acatando a proposta brasileira, ficou decidido 
que as reuniões seriam trimestrais, uma em cada Estado-parte, compatibilizando-

65 
.- M . Onestini. MERCOSUR and Trade Bloclcs ln Latin America. The Relationship Trade 

and Environment. Centro de Estudios Ambientales. CEDEA, Argentina. p.7 

66 
.- M. Brandão. Uma Avaliação do Processo Negociador. in Boletim de Integração Latino

Americanal Edição Especial. Ministério das Relações Exteriores. Secretaria-Geral das Relações 
Exteriores Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econônúcos e de Comercio Exterior 
Núcleo de Assessoramento Técnico. Março 1993. 
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as, o máximo possível, com o calendário dos Subgrupos de trabalho do grupo 
Mercado Comum ficando agendadas as reuniões do REMA para o ano 1994. 

Na primeira REMA foram estabelecidos os objetivos e funções, quais 
sejam: 

Objetivos do REMA: 

Objetivo geral: 

Considerando os pnnc1p1os de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio 
definidos no Tratado de Assunção, os princípios emanados da "Declaración de 
Canela" e da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento de 1992, bem como a necessidade de promover o 
desenvolvimento sustentável, a REMA terá por objetivo a formulação de 
recomendações ao Grupo Mercado Comum que assegurem uma efetiva proteção 
do meio ambiente na subregião do MERCOSUL. 

Objetivos específicos: 

- contribuir para estabelecer condições adequadas de competitividade entre 
os Estados-Partes, nos aspectos ambientais; 

- contribuir para estabelecer condições adequadas de competitividade 
externa dos produtos originários da sub-região, nos aspectos ambientais. 

Funções do REMA: 

- identificar e unificar os critérios gerais e operacionais para o tratamento da 
questão ambiental no âmbito do MERCOSUL; 

- formular e propor diretrizes básicas para políticas ambientais, visando uma 
futura integração do meio ambiente na sub-região; 

- coordenar e orientar os trabalhos relativos à temática ambiental que estão 
sendo desenvolvidos nos Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado Comum; 

- identificar e analisar, com a ajuda dos diferentes Subgrupos de Trabalho 
do Grupo Mercado Comum, os Atos Internacionais que disponham sobre 
assuntos ambientais e que tenham relação direta com os objetivos do 
MERCOSUL, visando a formulação de propostas para a internalização 
harmônica dos princípios, mecanismos e procedimentos nos Estados-partes; 

- promover a incorporação dos aspectos ambientais nos projetos regionais 
de cooperação internacional no âmbito do MERCOSUL; 

- analisar a legislação ambiental vigente nos Estados-partes tendo como 
base critérios unificados pela REMA que permitam: - a identificação da 
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legislação a ser estudada; - a detecção das possíveis assimetrias ou tratamentos 
diferentes e a proposta de adoção de critérios comuns para o tratamento do tema; 

- identificar e propor ações de melhoramento ambiental que respeitem os 
objetivos perseguidos pelo MERCOSUL; 

-promover a realização de atividades de apoio para a gestão ambiental, cuja 
abrangência alcançe mais de uma área do MERCOSUL, como casos de educação, 
treinamento, pesquisa, informação, etc. 

1.2.- II Reunião Especializada do Meio Ambiente 

Na cidade de Buenos Aires, nos dias 5, 6 e 7 de abril de 1994, realizou-se a 
II REMA. 

Segundo consta da Ata MERCOSUL/ II REMA (Medi o Ambiente) Acta n. 
2/94, anexo II, foram duscutidos os seguintes temas : 

- Estrutura institucional e legal do setor ambiental em cada pais. 
Atualizações; 

- Análise de propostas de diretrizes-básicas em matéria de política 
ambiental; 

- Análise de propostas para obtenção de cooperação técnica; 

- Análise de documentos apresentados pelos países para o estudo da 
legislação ambiental de caráter geral; e 

- Definição de prioridades para a análise da legislação estadual e local em 
zonas fronteiriças. 

1.3.- ill Reunião Especializada do Meio Ambiente 

Na cidade de Brasília, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 1994, realizou-se a 
m REMA. De acordo com o anexo II da Ata n. 3/94, os temas mais importantes 
debatidos foram: 

- Estrutura institucional e legal do setor ambiental em cada pais. 
Atualizações; 

- Apresentação dos avanços dos Subgrupos de Trabalho do GMC em 
matéria ambiental; 
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- Análise das propostas de diretrizes-básicas em matéria de política 
ambiental; e 

- Propostas de ações da REMA em relação aos Atos Internacionais 
prioritários. 

1.4.- IV Reunião Especializada do Meio Ambiente 

Na cidade de Assunção, durante os dias 5, 6 e 7 de outubro de 1994, 
realizou-se a IV REMA. Segundo o Anexo da Ata n. 4 foram debatidos os 
seguintes pontos mais importantes: 

- Atua1i7.ações da estrutura institucional e legal do setor ambiental em cada 
país; 

- Apresentação do grau de avanço obtido pelos Subgrupos de Trabalho do 
Grupo Mercado Comum do Sul em matéria ambiental; 

- Comentários sobre os documentos apresentados pelos países-membros do 
MERCOSUL para o estudo da legislação ambiental de caráter geral; 

- Considerações sobre novas propostas regionais específicas; 

- Análise da proposta de esquema de trabalho em matéria ambiental na sub
região; 

- Proposta de implementação das diretrizes de política ambiental; 

-Análise de normas internacionais em elaboração; 

- Análise de propostas para subsídiar ao SGT-2 na elaboração de normas de 
aplicação prevista no Art. 129 do Código Aduaneiro do MERCOSUL. 

- Restrições não-alfandegárias; e 

- Reinstitucionalização do REMA. 

1.5.- V Reunião Especializada do Meio Ambiente67 

Na cidade de Montevidéu nos dias 17 e 18 de novembro de 1994 realizou
se a V REMA. Os temas tratados foram : 

67 
.- Boletim de Integração Latinoarnericana. Outubro-dez.embro. N°l5. Brasília: Ministério das 

Relações Exteriores, 1994. p. 222-225 . 
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- Atualiz.ações da estrutura institucional e legal do setor ambiental no países 
integrantes; 

- Apresentação do grau de avanço obtido pelos Subgrupos de Trabalho do 
Grupo Mercado Comum (GMC) em matéria ambiental; 

- Propostas de ações da REMA em relação aos atos internacionais 
prioritários; 

- Análise da proposta do esquema de trabalho em matéria ambiental na sub
região; 

- Restrições não-alfandegárias; e 

- Reinstitucionalização do REMA. 

Ficou definido que a VI REMA seria realizada em março de 1995, em 
Buenos Aires. 

Os principais documentos produzidos pela REMA propõem diretrizes 
básicas de política ambiental. Ainda que sejam criticados por serem genéricos, 
têm o mérito de ser os únicos documentos possíveis já que existe uma grande 
disparidade entre a legislação brasileira e a de outros Estados-membros do 
MERCOSUL. No Brasil, a Constituição consagra um capítulo ao meio ambiente 
e os estados e municípios têm suas legislações próprias. 

Os negociadores do Mercosul perceberam logo que não seria possível 
utiliz.ar como metodologia a harmonização de legislações. Partiram, então, para 
outro caminho, qual seja, a de fazer um levantamento de todas as normas 
ambientais que devem constar do ordenamento jurídico dos quatro países. Foi 
aprovado o princípio de quem não tem lei, legisla. Exemplo: se o Brasil tem uma 
legislação sobre relatório de impacto ambiental, o mesmo deverá ser feito pelos 
outros membros. 

Neste sentido, a primeira diretriz básica considerada pela REMA enfatiza 
que: "em caso de lacunas nas legislações ambientais, será promovida a adoção de 
normas que considerem adequadamente os aspectos ambientais implicados e 
assegurem condições equânimes de competitividade no MERCOSUL". 
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CAPÍTULO QUINTO 

POLÍTICA AMBIENTAL: LEGISLAÇÃO DOS ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, BRASIL e PERU 
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1.-A Proteção Ambiental no Direito dos Estados Unidos da América 

1.- Generalidades 

O sistema jurídico norte-americano é um dos primeiros a incorporar no seu 
direito interno normas destinadas a proteger o ambiente, criando uma variedade 
de normas para a tutela dos diversos bens ambientais, recursos naturais, 
equih'brio ambiental, conservação da biodiversidade, controle e prevenção da 
poluição e para a política ambiental. 

A primeira norma ambiental nos Estados Unidos foi elaborada no final do 
século passado, quando o Congresso autorizou o estabelecimento dos "national 
forest preserves and national parks" e fixou sanções penais para o despejo de 
resíduos nas águas navegáveis do país. 

A legislação federal para a conservação ambiental e manejo dos recursos 
data de 1872, quando o Congresso criou o "Yellowstone", primeiro parque 
nacional e mundial. Posteriormente, em 1891, o Congresso autorizou ao 
Presidente o estabelecimento de reservas florestais nas terras de domínio público. 
Em seguida, outras leis estabeleceram novos parques nacionais, florestas 
nacionais e delimitação das águas interestaduais, criando assim as pnmerras 
agências federais encarregadas do manejo e conservação ambiental. 

Até à primeira metade deste século, tanto as normas ambientais federais 
quanto estaduais abrangeram a proteção ambiental de determinados setores 
específicos, tais como: - estabelecimento de parques naturais; - preservação de 
fauna e flora selvagens - promoção da pesquisa ambiental e a assistência técnica 
e o fortalecimento do papel dos Estados, principalmente no estabelecimento de 
padrões e regras para a proteção da saúde pública . 1 

O desenvolvimento de uma legislação ambiental efetiva nos Estados Unidos 
começou depois da Segunda Guerra Mundial, mediante a fixação de regras 
federais para a conservação dos recursos naturais, aprofundamento das pesquisas 
ambientais e a assistência técnica. A rápida evolução destas normas ambientais 
pode ser percebida também pelo incremento de uma série de novas leis federais e 
a criação de instituições designadas a restabelecer e manter a qualidade 
ambiental. Uma ampla regulamentação sobre os poluentes da água e do ar, bem 
como a obrigatoriedade da análise e avaliação prévia das atividades federais que 
possam afetar significativamente a qualidade ambiental foram institucionalizadas. 

1 
.- United Nations. Conference oo Environment and Development. United States of America 

National Report 1992. Council oo Eovironmet Quality 1992. National Security Strategy of the 
United States. The White House, August 1991. p. 170. 
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A nível administrativo, tanto os estados quanto a federação cumpriram um 
papel decisivo na manutenção da qualidade ambiental quando ficou determinado, 
para ambos, funções conjuntas e complementares de cooperação, como afirma o 
Relatório feito pelo 11Council on Environment Quality11

, datado de 1992: 

"The states undertook responsability for setting- standards while the 
federal government provided grants to states that adopted specific 
measures to control pollution. 11 11The continued reliance on states for 
setting standards stemmed in part from federal recognition of the 
historie activity of states and municipalities in protection of local 
resources. Meanwhile, local governments expressed concem about the 
quality of life, incluiding environmental quality, through intensified 
activity in urban and regional planning. 11 2 

Já na década dos anos 70 o aprofundamento da consciência ambiental foi 
verificada pela declaração da "Earth Day11

, instituindo o Dia da Terra como sendo 
o dia 22 de abril, porém ainda não se previa um sistema legal de proteção 
ambiental abrangente, específico e genérico. Posteriormente, a maior consciência 
sobre os aspectos ambientais levou o Congresso a promulgar dois tipos básicos 
de leis denominadas 11environmental statutes 11 que vieram a compor a 
normatividade ambiental básica, na qual se fundamenta a proteção ambiental nos 
Estados Unidos: 

11 
• • • Congress, concemed that the environment in its totality and its 

constituent elements needed greater protection, enacted two basic 
types of environmental statutes in the 1970s and 1980s: general 
environmental assessment laws, and specific resource protection 
statutes to protect environmental "media"(such as air, water and 
coastal resources) or control specific types of pollution ( such as 
hazardous waste and toxic substances ). "The new resource-specific 
statutes provided for judicial remedies, including civil and criminal 
enforcement. 11 3 

2.- Bases Constitucionais para a Proteção Ambiental 

A Constituição dos Estados Unidos4 é a norma legal fundamental e, em 
conseqüência, as normas ambientais fundamentam-se nesta. A Constituição 

2 
. - Idem, Ibidem. p. 172 

3 
.- United States of America National Report 1992. Op, cit. p. 172 

4 
.- A Constituição dos Estados Unidos foi redigida pela Convenção federal de 1787 que tinha a 

finalidade de criar o sistema de Governo Federal que começou a funcionar na América em 1789. 
Desde então, foram acrescentadas vinte e seis emendas. As dez primeiras, conhecidas como Bill 
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estabelece e determina as competências dos três poderes do governo federal: o 
legislativo (congresso), o executivo (o presidente e as agências federais), e o 
judiciário. Este também fixa as relações entre os governos estaduais e a 
federação, como se verifica na seguinte citação : 

"The "separation of power" among the three federal branches and the 
relationship between the federal govemment and the states, provide 
the framework in which the federal and state govemments enact, 
implement and enforce the environmental protection laws "5 

• 

As normas constitucionais definem como os representantes das diversas 
áreas devem lidar com as questões ambientais, garantindo, principalmente, ao 
Congresso o poder para " ... make all needful rules and regulations respecting the 
Territory or other Property belonging to the United states"6 

• 

A presunção básica da Constituição norte-americana é que o governo 
federal não tem poderes ilimitados, pelo menos na teoria. No entanto, o poder é 
ilimitado quando se fundamenta no interesse público. A atividade normativa do 
governo federal na área ambiental é baseada nas normas limitadas que a 
Constituição outorga aos poderes. Neste sentido, a federação tem competência 
específica para : - regular o comércio interestadual; - lançar e arrecadar tributos e 
levantar empréstimos; - negociar e concluir Tratados e o poder para regular o uso 
das terras públicas. Estes poderes específicos constituem a base que sustenta a 
autoridade reguladora federal. 1 

Nos Estados Unidos, onde a autonomia dos estados é bastante acentuada, 
tenta-se extrair de alguns destes poderes específicos a competência da União para 
regular, por lei federal, questões ambientais para todos os estados federativos. 

Na prática, o mais importante destes poderes, constitui o poder para 
regulamentar o comércio interestadualª . A autoridade federal na área ambiental 

of Rights (Declaração de Direitos), foram aprovadas em 1791. A 26a emenda foi ratificada a 5 
de julho de 1971. 

5 
.- United States of America National Report 1992. Op, cit. p. 171 

6 
.- Idem, Ibidem. p. 171 

7 
.- R. Findley. and D. Farber. Environmenta/ Law in a Nutshel. Second Edition. St. Paul, Mino. 

West Publishing Co. 1988. p. 200-201. 

8 
.- R. Findley and D. Farber. Op, Cit. p. 202-206. Os mencionados autores recorrem a 

Jurisprudência da Corte Suprema dos Estados Unidos, para sustentar a sua colocação, por 
exemplo, o caso Hodel v. Virgínia Surface Mining and Reclamation Association, lnc., 452 U.S. 
264 (1981) que fixou : " .. . the Court found a rational basis for the congressional determination 
that surface mining affects inter-state commerce. The effect of mining on water pollution was 
especiall signi:ficant. [ ... ] The Court went on to hold that it was irrelevant whether land use is 
properly considered a "local" activity. So longas Congress rationally determines that regulation 
is necessary to protect instestate commerce from adverse effects, characterization of the activity 
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está prevista na "Commerce Clause" da Constituição9
, neste sentido diz o 

"United States of America National Report" de 1992 : 

"The "Commerce Clause" provides Congress with authority to regulate 
interstate and foreign commerce with Indian tribes. The "Commerce 
Clause", and its broad interpretation by federal courts, empowers 
Congress to enact environmental statutes applicable to states, 
municipalities, and private enterprise"1º . 

Outra norma constitucional que fixa e delimita o poder do governo federal 
para regular as questões ambientais está contida na "Supremacy Clause" da 
Constituição, a qual outorga maior hierarquia à lei federal sobre as leis estaduais 
nos casos de conflitos de leis, embora permita aos Estados, em muitas 
circunstâncias, estabelecerem regras mais rigorosas que aquelas adotadas a nível 
federal.11 

Muitas normas ambientais federais fornecem incentivos para os governos 
estaduais desenvolverem programas ambientais de acordo com os requisitos 
fixados pelas leis federais assegurando, desta forma, o melhor cumprimento dos 
mesmos, como fica evidenciado na seguinte citação: 

"Such cooperative regulatory programs ensure a key role for states in 
environmental law enforcement and policy- making, while reserving 
the federal govemment's authority to determine whether the state 
programs meet the federal requerimentos"12

• 

A abrangência da estrutura constitucional permite que os programas federais 
e estaduais para aplicação das normas ambientais sejam desenvolvidos em 

as local is i.rrelevant. The Court also rejected the argurnent that the Act was unnecessary because 
various other federal standards already adequately addressed the federal interests in controlling 
the environmental effects of surface mining." 

9 
.- Constituição dos Estados Unidos da America, Artigo 1, Sec. 8, Clause 3. 

10 
.- United States of America National Report 1992. Ob, cit. p. 171. Findley e D. Farber. 

Environmental Law. Op, cit. p. 212, fazem o seguiente comentario, sobre esta clausula : "The 
basis for federal court invorvement is the commerce clause of the Constitution. The commerce 
clause, on its face, is a grant of power to Congress, not a grant of power to the federal courts or a 
restriction on state legislation. Yet, since the early 19th century, the Supreme Court has always 
construed the conunerce clause as preventing certain kinds of state legislation even when 
Congress has not spoken." 

11 
.- United States of America National Report 1992. Op, cit. p.171. 

12 
.- United States of America Nationa/ Report 1992. Op, cit. p.171. R. Findlley e D. Farber. 

Environmental Law. Ob, cit. p.200 colocam: "Furthennore, states may act as laboratories, in 
wich various forms of environmental regulation may be traied out before being used on a 
nationwide scale." 
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conjunto com as ações dos cidadãos civis para exigir a execução das normas 
fixadas pelos "environmental statutes", contra organismos privados ou públicos, 
cujo descumprimento das mesmas causem prejuízos. 13 

O sistema legal dos Estados Unidos oferece muitas oportunidades para a 
participação da população na elaboração das leis ambientais, na revisão das 
regras e regulamentações propostas para a implementação das mesmas e na 
execução mediante processo judicial. 14 Embora os dispositivos constitucionais 
não se refiram especificamente às questões ambientais, eles garantem o direito de 
participação democrática da cidadania, como a livre expressão, o direito de voto 
e inclusive, o ressarcimento por danos sofridos. 

Desta forma, as normas ambientais federais são a expressão da renúncia da 
jurisdição, o que permite reforçar a participação da sociedade civil, participacão 
esta não comparável a qualquer outra área do Direito Americano ou outra 
legislação ambiental nacional. As normas ambientais federais e estaduais 
outorgam aos reclamantes civis direitos que vão mais longe do "tort liability " 
existente na lei comum de muitos Estados: 

"These environmental statutes allow any person to assert a private 
cause of action to enf orce statutes and administrative processes that 
did not exist under common law. Furthermore, the traditional U.S. rule 
that each party bears its own costs of litigation has been altered by 
statute in some environmental matters and allows recovery by 
successful private litigants. "15 

Por outro lado, cabe mencionar que a Constituição Norte-americana não 
estabelece diretamente o Direito a um Meio Ambiente Sadio, ao contrário do que 
foi feito em outras constituições redigidas, principalmente depois da Conferência 
de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972. No entanto, a nível 
estadual pelo menos três estados (Hawai, Massachusetts e Pennsylvania) 
incluíram nas suas constituições referência expressa a tal direito. 16 

13 
.- United States of America National Report 1992. p.180 "The Constitution requires that 

persons bringing suit must establish their legal standing to sue before the courts will hear their 
claims. Litigants have standing when they have suffered concrete injury caused by the challenged 
conduct and redressable by the relief they are requesting. 

14 
.- Idem, Ibidem. p. 171. 

15 
.- "United States of AmericaNational Report 1992". Op, cit. p.171 

16 
.- Idem, Ibidem. p. 172, ver nota de rodape nº8. 
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3.- A Política Ambiental Nacional: O "National Environmental Policy Act of 1969" 

Mediante a adoção do "National Environmental Policy Act of 1969" 
(NEPA)11

, em vigor desde 1970, os Estados Unidos estabeleceram sua política 
nacional para o ambiente. Esta Lei é a norma ambiental federal básica aplicável 
às atividades das agências federais. O NEP A foi o primeiro passo para 
implantação nas agências federais das considerações ambientais pertinentes às 
suas atividades e programas. 18 Representando a vontade da nação americana de 
enfrentar os problemas ambientais de forma preventiva, o NEP A constituiu-se no 
estatuto geral mais importante: "The National Environmental Policy Act (NEP A) 
is the nation's environmental magna carta. 1119 

Esta lei tem dois propósitos fundamentais estabelecidos na Seção 2 : 

"encourage productive and enjoyable harmony between man and his 
environment", de tal forma que as ações das agências federais, em seu 
sentido mais amplo, expressem, interpretem e administrem as outras 
políticas e regulamentos em concordância com este objetivo. a Lei 
também estabeleceu o "Council on Environmental Quality". 

3.1.- Objetivos e Finalidades do "National Environmental Policy Act of 1969" 

Os objetivos básicos da política ambiental norte-americana estão contidos 
na Seção 101. (a) do NEPA, quais sejam: 

" ... promote the general welfare, to create and maintain conditions 
under which man and nature can exist in productive harmony, and 
fulfill the social, economic, and other requirements of present and 
future generations of Americans" 

Para o cumprimento destes objetivos o NEP A exige que, na adoção da 
política do governo federal, sejam utilizados todos os meios possíveis para 
administrar os programas federais da maneira mais ambientalmente correta. Estes 
meios devem ser consistentes com as outras políticas nacionais desde que o 

17 
.- The Nationa/ Environmental Policy Act of 1969. (As Amended). Pub. L. 91-190,42 U.S.C. 

4321-4347, January 1, 1970, as amended by Pub. L. 94-52, July 3, 1975, Pub. L. 94-83, August 
9, 1975, and Pub. L. 97-258, 4(b), Sept. 13, 1982. 

18 
.- Congressional Record. Vol. 115 nº 29 (1969): p. 59. Citado pelo United States National 

Report 1992. Op, cit. p.372. 

19 
.- Environmeta/ Quality 23rd Annual Report. The Council on Envirorunental Quality Together 

with the President's Messagge to Congress United States. Executive Oficce of the President of 
United States. Council on Environmental Quality. Jannuary 1993. p.151 
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NEP A "does not gtve the environment greater priorify than other national 
goals"2º 

O governo federal tem a responsabilidade contínua em adotar os meios 
possíveis para alcançar os objetivos da política ambiental, através da melhoria e 
coordenação dos planos federais, funções e programas, assim como fornecer os 
recursos necessários para o cumprimento das seguintes finalidades21 

: 

" 1) fulfill the responsabilities of each generations as trustee of the 
environment for succeeding generations; 

2) assure for ali Americans safe, healthful, productive, and 
aesthetically and culturally pleasing surroundings; 

3) attain the widest range of beneficial uses of the environment 
without degradation, risk to health or safefy, or other undesirable and 
unintended consequences; 

4) preserve important historie, cultural, and natural aspects of our 
national heritage, and mantain, wherever possible, an environment 
which supports diversify, and variefy of individual choise; 

5) achieve a balance between population and resource use which will 
permit high standards of living and a wide sharing of life's amenities; 
and 

6) enhance the qualify of renewable resources and approach the 
maximum attainable recycling of depletable resources." 

3.2.- Principais Normas do "National Environmental Policy Act of 1969" 

A Seção 102 exige que as leis e regulamentos dos Estados Unidos sejam : 
"administered in accordance with the policies set forth in this chapter." 

Como resultado desta disposição, fica garantida a capacidade de cada 
agência federal para analisar as conseqüências ambientais das suas atividades e 
programas. Embora o fato de dotar as agências da capacidade de considerar as 
questões ambientais, não signifique que todas adotem atitudes positivas frente ao 
meio ambiente; o importante é que esta lei veio a se constituir a base jurídica 

2 0 
.- R. Findley and D. Farber. Op, cit. p. 22 

21 
.- Sec. 101. (b). Title 1. The National Environmental Policiy Act of 1969. 
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necessária para que as agências dêem o primeiro passo em defesa e tutela do 
ambiente. 22 

A seção 102 (2) estabelece normas voltadas para a promoção de uma atitude 
positiva frente ao meio ambiente, por parte das agências. As subseções (a) e (b) 
exigem novos procedimentos para garantir que o processo de tomada das 
decisões considerem os fatores ambientais. 

No que diz respeito às propostas que impliquem em conflitos no uso dos 
recursos disponíveis, a Subseção (e) exige das agências o estudo e o 
desenvolvimento de ações alternativas recomendáveis. Já a Subseção (f) exige 
das agências federais o reconhecimento do caráter global e da ampla abrangência 
dos problemas ambientais. 

Como afirmam, Findley e Farber23
, estas disposições constituem um 

importante complemento para o requerimento dos Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) que a própria lei exige e também fornece as bases para a intervenção 
judiciária onde o EIA não seja exigível. 

3.2.1.- Instrumento Básico da Política Ambiental Estabelecido pelo "National 
Environmental Policy Act of 1969" 

Entre as disposições do NEP A, a mais importante sem dúvida alguma é a 
contida na Seção 102(2)( c) referente ao "Environmental Impact Statement 
(EIS)"24 

, cujo objetivo fundamental é obrigar as agências federais a considerarem 
as questões ambientais na realização das atividades que possam afetar 
significativamente o meio ambiente humano. Neste sentido: 

"The congress authorizes and directs that, to the fullest extent 
possible: [ ... ] (2) ali agencies of the federal govemment shall -

c) include in every recomendation or report on proposals for 
legislation and other major federal actions significantly affecting the 
quality of the human environment, a detalied statenment by the 
responsible official on-

22 
.- Findley and Farber. Op, cit. p. 23 

23 
.- Idem, Ibidem. p. 23 

24 
.- O modelo desenvolvido pelo NEPA relativo ao EIS, serviu de subsídio para a Diretiva da 

Comunidade Européia sobre avaliação do impacto ambiental; segundo Klein-Chesivoir. Avoiding 
Environmental lnjury: The case for Widespread Use of Environmental Impact Assessments in 
Intemational Developments Projects. in Virginia Journal of lnternational Law. Vol 30, n.2, 
1990, p. 530. 
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i) the environmental impact of the proposed action, 

ii) any adverse environmental effects which cannot be avoided should 
the proposal be implemente~ 

iii) alternatives to the proposed action, 

iv) the relationship between local short-term uses of man's 
environment and the maintenance and enhecement of long-term 
productivity, and 

v) any irreversible and irretrievable commitments of resources which 
would be involved in the proposed action should it be implemented." 

Esta Subseção exige, inclusive, que a agência federal proponente consulte 
as outras agências25 que tenham jurisdição por lei ou conhecimento específico 
das implicações das questões ambientais que possam advir de tal projeto. 

Cabe mencionar que a lei dispõe sobre a divulgação dos comentários e 
pareceres das agências federais, estaduais e locais, bem como dos EIS para que a 
população tome conhecimento sobre os impactos ambientais que possam gerar o 
projeto. Esta lei também exige que a agência elabore um relatório completo das 
conseqüências ambientais de suas ações e que este relatório seja revisado pelos 
funcionários da agência de maior hierarquia, outras agências e pela população. 

Segundo o NEP A as agências podem elaborar dois tipos de relatórios sobre 
os efeitos ambientais dos seus projetos, quais sejam : 

O primeiro é o "environmental assessement" (EA) que é um documento 
público que fornece uma análise concisa sobre as conseqüências ambientais e 
inclui a discussão das alternativas propostas. Neste relatório será determinada a 
necessidade ou não de uma análise do assunto num segundo nível, que constitui 
propriamente dito, a elaboração do "environmental impact statement" (EIS) 

Se a análise primária feita pela EA demonstrar que o impacto ambiental da 
ação proposta não será significativa, a EA passará a servir como base para 
determinar a "Finding of No Significant Impact" (FONSI). Caso a análise da EA 
indicar que o impacto ambiental possível será significativo ou se tal determinação 
for feita pela agência responsável, no início do processo de planejamento, a 
agência deverá elaborar o EIS. 26 

25 
.- United States National Report 1992. Op, Cit. p.374~ este Relatorio denomina a estas 

agências como as "Cooperating agencies" as define como: "Cooperating agencies are expected to 
participate in the scoping process, assume responsability for developing infonnation and 
preparing environmental analyses for the EIS at the request of the lead agency, and make 
avaliable staff and other support to enhance the lead agency's interdiciplinary capability" 

26 
.- United States National Report 1992. Op, cit. p. 373. 
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Deve-se salientar que para a elaboração de um EIS a ação proposta deve 
reunir três características, quais sejam : 

- ser federal - o projeto proposto será considerado federal se estiver sujeito 
ao controle de alguma agência federal, requisito que não é muito dificil de ser 
determinado; 

- ser considerado "major" - esta característica é de dificil determinação, 
conforme fica evidenciado na seguinte citação: 

"Any substancial commitment of resources, whether monetary or 
otherwise, is enough to qualify a project as "major". lndeed, there is 
considerable dispute as to wether any project having a significant 
environmental impact could ever be considered "minor". "21 

ter um significativo impacto ambiental - a terceira característica é 
analiticamente mais dificil de ser determinada, pois se questiona o que é 
considerado impacto "ambiental", bem como sua significação2ª Em muitos casos, 
para determinar esta característica têm-se recorrido à Corte Suprema Norte
americana. 2 9 

Uma vez determinada a necessidade de se elaborar o EIS as 
regulamentações complementares adotadas pelo "Council on Environmental 
Quality" estabelecem o procedimento que deve seguir para a elaboração do EIS. 
Este procedimento é iniciado pelo "environmental assessment" mencionado 
anteriormente. Também deve considerar as alternativas recomendáveis para o 
projeto proposto conforme exigência da seção 102(2)(E) do NEP A. 

Caso a agência decida elaborar um EIS o primeiro passo neste processo é o 
denominado "scoping" : "Scoping is intended to obtain early participation by 
other agencies and the public in planing the EIS, to determine the scope of the 
EIS, and to determine the significant issues to be discussed in the EIS." 30 

Um Estudo de Impacto Ambiental (EIS) no sistema americano implicará na 
elaboração de um projeto de relatório que será submetido a amplo debate por um 

27 
.- Findley and Farber. Op, cCit. p. 27 

2 8 
.- Para alguns casos a determinação do "impacto ambiental significativo" relaciona-se à 

importância económica da atividade; esta tendência segue, por exemplo, o Acordo de 1971 entre 
Finlândia e a Suécia relativo a Rios Fronteiriços. Citado nos comentários a Foreign Relations 
Law ofthe United States Vol. 2. Restatement ofthe Law lbird. The American Law Institute. p. 
112 ss. 

29 
.- Findley e Farber. Op, cCit. p.27-32, trazem a colação jurisprudência da Corte Suprema dos 

Estados Unidos relativa aos aspectos que influem para determinar, quando urna atividade pode 
causar impacto ambiental significativo. 

30 
.- Findley. and Farber. Op cit. p.32-33 (verificar autores) 
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determinado período antes da sua finaliz.ação. As agências competentes ou que 
tenham conhecimento específico sobre o projeto são obrigadas a participar da 
elaboração do EIS. Havendo posições divergentes entre as agências, a CEQ, 
órgão máximo ambiental, emitirá um parecer final que deverá ser acatado. 

Uma vez que a agência tenha pronta a avaliação do projeto, esta terá que 
elaborar o "Record of Decision" (ROD). O ROD deverá conter: - a justificativa 
que considerou todas as alternativas ambientais possíveis, especificando qual a 
alternativa é a mais ambientalmente adequada; - estabelecer se os meios possíveis 
para evitar ou minimizar o dano ambiental das alternativas selecionadas foram 
incluídos e especificar qual foi a proposta para o controle, execução e diminuição 
dos riscos. 

Cabe enfatizar que tanto o NEP A quanto os regulamentos que vieram 
complementar esta lei determinam que a responsabilidade pelo cumprimento da 
mesma recai sobre a agência proponente do projeto. No entanto, deve-se salientar 
que no entender do NEPA, "action" não se refere somente a um programa ou 
projeto proposto diretamente pela agência federal mas também aos projetos de 
cunho privado que requerem autorização prévia das agências. Neste caso, a 
agência será considerada como a "lead agency", devendo exigir o cumprimento 
de controle de processo, fiscaliz.ação e a elaboração do EIS e, em última 
instância, será responsável pelo conteúdo e alcance do mesmo. 3 1 

3.3.- O "Council on Environmental Quality" 

A Seção 202 do NEPA criou o "Council on Environmental Quality" (CEQ), 
cuja função principal é controlar as agências federais de modo a cumprirem as 
normas estabelecidas pela lei, bem como fixar as normas aplicáveis para o 
processo de elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental. O CEQ trabalha 
juntamente com as agências federais em projetos específicos, visando assegurar o 
total cumprimento das regras dadas pelo NEP A. 32 

O CEQ tem também a função de resolver conflitos ambientais resultantes da 
aplicação do NEP A entre as agências. Se depois de revisar o Estudo de Impacto 
Ambiental de um órgão, outro órgão federal considerar que a ação proposta é 
ambientalmente negativa a questão será formalmente dirigida ao CEQ. 

A Seção 204 do NEP A diz respeito às funções do CEQ, sendo que as 
consideradas mais importantes são : 

31 
.- United States National Report 1992. Op, cit. p.374 

32 
.- Idem, Ibidem. p.375 
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1) Assistir e aconselhar ao Presidente da República na elaboração do 
"Environmental Quality Report", exigido pela seção 201 do NEP A; 

2) Revisar e avaliar se os programas e atividades do Governo Federal estão 
dentro dos padrões fixados pela política do NEP A e fazer as respectivas 
recomendações ao Presidente da República; 

3) Assessorar o Presidente da República no desenvolvimento de políticas 
nacionais para promover e impulsionar a melhoria da qualidade ambiental; 

4) Dirigir pesquisas, estudos e análises relativos ao sistema ecológico e 
qualidade ambiental; e 

5) Informar anualmente ao Presidente da República as condições do meio 
ambiente nacional. 

II.- A Proteção Ambiental no Direito Brasileiro. 

1.- Generalidades 

Wainer. A.H33
, afirma que no Brasil a proteção jurídica do ambiente sofreu 

profunda transformação. 

Já o Prof Da Silva34
, acrescenta que a desproteção total, predominou por 

muito tempo, sem que nenhuma norma coíba a devastação das florestas e o 
esgotamento da terra pela ameaça ao desequilíbrio ecológico. E que a concepção 
privatista do direito de propriedade constituía forte barreira à atuação do Poder 
Público na proteção do meio ambiente, que necessariamente importa limitar 
aquele direito e a iniciativa privada. 

As primeiras normas protetoras no Brasil foram de incidência restrita, 
dirigidas à proteção do direito privado nos conflitos de vizinhança regulados pelo 
Código Civil. O Código Civil é de 1916, e na data de sua edição, a expressão 
"ecologia" não tinha muita divulgação e o assunto não havia tomado as 
proporções dos tempos atuais, e portanto, não trata de forma expressa as questões 
ambientais. Contudo, os artigos 554 e 555, na seção relativa aos Direitos de 
Vizinhança, reprimem o uso nocivo da propriedade. O proprietário ou inquilino 
de um prédio pode impedir que o mau uso da propriedade vizinha prejudique a 
segurança, o sossego e a saúde. Também é assegurado ao proprietário, através do 

33 
.- A. Wainer. Legislação Ambiental Brasileira, Subsídios para a Historia do Direito 

Ambiental Rio, Forense, 1991. Citado por J. Da Silva. Op, cit., p 13. 

3 4 
.- J. Da Silva. Op,cit. p. 16 e ss 
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artigo. 555, o direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou 
reparação necessária, quando a construção estiver ameaçada de ruir. O marco 
desta tendência é o artigo 584 do mesmo Código Civil que proíbe construções 
capazes de poluir ou inutilizar, para o uso ordinário, a água de poço ou fonte 
alheia a elas preexistente. 

Depois do Código Civil, veio o Regulamento de Saúde Pública pelo Decreto 
n. 16.300, de 31.12.1923, que dispôe sobre a saúde e saneamento, tendo sido um 
importante passo em favor do controle da poluição, ao proibir instalações de 
indústrias nocivas e prejudiciais à saúde de residências vizinhas. Por este decreto, 
foi criada uma inspetoria de Higiene Industrial e Profissional, cujas funções eram 
a de impedir que as fábricas e oficinas prejudicassem a saúde dos moradores de 
sua vizinhança, possibilitando o isolamento e o afastamento das indústrias 
nocivas ou incômodas. A redação do artigo 108 visava promover as noções de 
higiene pessoal e pública. 

A partir de 1934, foram redigidas várias leis que faziam referências à 
questões ambientais específicas; porém, a tutela do ambiente aparecia 
circunstancialmente35 

• Como exemplo, podemos destacar : . 

- Em 23.1.1934 foi redigido o Código Florestal (Decreto 23.793) que 
dispunha sobre algumas normas ambientais específicas, tendo sido substituído 
pela Lei 4.771, de 15.9.1965, atualmente em vigor; 

- O Código de Águas (Decreto 24.643, de 10.7.1934), ainda em vigor, que, 
no Título IV, do livro II, sobre Águas Nocivas, reprime a poluição das águas; 

- O Código da Pesca (Decreto-lei 794, de 19.10.1938), que trouxe algumas 
normas protetoras das águas (art. 15, "h", e 16), que foram ampliadas nos artigos 
36 a 38 do Código da Pesca, baixado pelo Decreto-lei 221, de 28. 1. 1967, que é 
o que está em vigor. 

Pode-se citar também desta época, as leis sobre proteção dos animais; o 
Decreto n. 24.645 de 10.7.1934, que no artigo 2.º prevê a pena privativa da 
liberdade cumulada com o pagamento de multa para aquele que aplicasse ou 
fizesse maus-tratos aos animais, quer fosse ou não seu proprietário. Este decreto 
propiciou um significativo avanço na teoria da reparação civil e criminal para 
danos causados ao meio ambiente (art 10), ao determinar a responsabilidade 
solidária não-somente dos prepostos, como também dos proprietários, pela 
prática de atos considerados nocivos aos animais. 36 

35 
.- Idem, Ibidem. p.16 

36 
.- A. Wainer. Legislação Ambiental Brasileira. Subsídios para a História do Direito 

Ambiental. Editora Forense. Rio de Janeiro. 1991. p. 68 
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A legislação federal começou com o Decreto-lei 248, de 28.2.196731
, que 

instituiu a política nacional de saneamento básico, destinada à fixação de 
programa governamental aplicáveis nos setores de abastecimento de água e 
esgotos sanitários e criou também o Conselho Nacional de Saneamento Básico. 
Da mesma data é o Decreto-lei 303, que criou o Conselho Nacional de Controle 
da Poluição Ambiental, junto ao Ministério da Saúde, como único órgão de 
âmbito nacional, com a finalidade de promover e coordenar as atividades de 
controle da poluição ambiental. Estes dois decretos-leis continham as linhas 
gerais de uma política do meio ambiente, embora incipiente e insuficiente. 
Posteriormente, a Lei 5.318 de 26.9.1967 revogou estes dois decretos, instituindo 
a Política Nacional de Saneamento, junto ao Ministério do Interior. 

Em 1973 retomou-se a sistematização da matéria, mediante o Decreto 
73.030, de 30.10.1973, no âmbito do Ministério do Interior, da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente -SEMA, estabelecendo-se no Artigo 1: "orientada 
para a conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais". 

A Lei n. 6.151, de 4 de novembro de 1974, que dispõe sobre o 2.0 Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND), para o período de 1975 a 1979, deu 
enfoque à política habitacional, além de ter traçado as prioridades quanto à 
preservação do meio ambiente, incluindo a política científica e tecnológica na 
parte "Programa Nuclear". 38 E também reconhecia áreas criticas de poluição 
(Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro), devido à excessiva concentração 
industrial e postulando o estabelecimento de zoneamento e planejamento 
adequados para a recuperação do meio ambiente nessas áreas. Definiu também a 
política a seguir e os meios de atuação a serem empregados na preservação do 
meio ambiente39 

• 

Grande avanço é dado com as três normas seguintes, Decreto-lei 1.413, de 
14 .. 8.1975, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada 
por atividade industrial, matéria até então não prevista em legislação ordinária. 
As indústrias instaladas ou a se instalarem em território brasileiro eram obrigadas 
a promover as medidas necessárias de modo a prevenir ou corrigir os 
inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio ambiente. E 
para amparar tal norma jurídica, o Decreto-lei 76.389, de 3.10.1975, sobre 
medidas de prevenção e controle da poluição industrial, de que trata o decreto-lei 
suprareferido, conceituou a poluição industrial. E a Portaria do Ministério do 
Interior n.13, de 15.1.1976, fixando os parâmetros para a classificação das águas 

31 
.- J. Da Silva. Op, cit. p. 17 

38 
.- Wainer. A. Op, cit. p.92 

39 
.- J. Da Silva. Op, cit. p. 18 
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interiores nacionais, de acordo com as alternativas de consumo e dispondo sobre 
o controle da poluição4º . 

As normas legais federais foram completadas com o artigo 271 do Código 
Penal, de 1940, que definia o crime da corrupção ou poluição de água potável, 
que teve pouca eficácia, porquanto o adjetivo "potável" gerou limitações 
interpretativas que impediram a sua aplicabilidade. Situação que ainda não foi 
alterada. 

Junto a este desenvolvimento da legislação federal também a nível estadual 
desenvolveu-se legislação ambiental nem sempre sistemática. 4 1 Mas o certo é 
que ainda não se tinha encarado o problema, segundo uma visão que 
interrelacionasse todos os setores. E revelou-se insuficiente uma legislação de 
simples dimensão setorial sobre a tutela ambiental. 

Como entende Da Silva. J.A. 42
: 

"Faltavam até então normas constitucionais que fundamentassem uma 
visão global da questão ambiental, que propende para a proteção do 
patrimônio ambiental globalmente considerado em todas as suas 
manifestações, em face da atuação conjunta dos fatores desagregados 
de todos os objetos (água, ar, solo e sossego) de tutela." [ ... ] "Não é 
necessária, e talvez nem seja possível, uma unidade legislativa à vista 
dos problemas observados supra. O que é imprescindível é a unidade 
política. Essa é a preocupação que deve orientar uma política global 
do meio ambiente, traduzida em lei geral federal" 

Esta orientação reclamada pelo autor foi iniciada na década dos anos 80, 
com a adoção da Lei 6.938, de 31.8.1981 que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente e sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação. 

Posteriormente, com a promulgação da Constituição de 1988, que dedica 
todo um capítulo ao meio ambiente, veio a se constituir a principal base jurídica 
do sistema ambiental brasileiro. 

40 
.- Nonnas citadas tanto por Da Silva Op, cit. p. 18 e Wainer. Op, Cit. p. 70. 

41 
.- Da Silva. Op, cit. p. 18. 

42 
.- Idem, Ibidem. p. 20 
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2.- Bases Constitucionais para a Proteção Ambiental 

Segundo o autor Da Silva. : 

"As Constituições brasileiras anteriores à de 1988 não traziam nada 
especificamente sobre a proteção do meio ambiente natural. Das mais 
recentes, desde 1946, apenas se extraía orientação protecionista do 
preceito sobre a proteção da saúde e sobre a competência da União 
para legislar sobre água, florestas, caça e pesca, que possibilitavam a 
elaboração de leis protetoras como o Código Florestal e os Códigos de 
Saúde Pública, de Águas e de Pesca" 43 

Este fato é comum a outros países, já que foi a partir da primeira 
Conferência sobre o Meio Humano em 1972 que se começou a difundir com 
maior ênfase os problemas ambientais e a necessidade da sua proteção tanto a 
nível nacional quanto internacional. Porém, a referência específica ao meio 
ambiente a nível Constitucional só veio a ser introduzida nas constituições 
elaboradas recentemente. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira que tratou deliberadamente 
da matéria ambiental e traz enonnes mudanças no tratamento do tema. Assumiu o 
tratamento da matéria em tennos amplos e modernos. Ela traz um capítulo 
dedicado especificamente ao ambiente, inserido no título da Ordem Social, 
Capítulo VI do Título VIII. Mas a referência do tema penneia todo seu texto, 
correlacionada com os temas fundamentais da ordem constitucional. 

2.1.- Competências Ambientais das Entidades Federativas Segundo a 
Constituição de 1988 

Como entende o Prof. Da Silva: 

"A repartição de competência em matéria ambiental, no Brasil, segue 
os mesmos princípios que a Constituição adotou para a distribuição da 
competência em geral entre as entidades federativas. União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios têm competência para a proteção 
ambiental. "44 

43 
.- Idem. Ibidem. p. 25-26 

44 
.- Idem, Ibidem. p. 48-49. 
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Segundo Toshio Mukai, 45 existe~ de acordo com a Constituição de 1988, 
três tipos de competência : privativa, comum e concorrente. Seguindo o mesmo 
critério, para as questões ambientais a distribuição fica da seguinte maneira: 

"a).- As competências da União 

De natureza privativa 

A competência da União, para legislar e atuar em matéria de proteção 
ambiental, está consubstanciada nos seguintes incisos dos arts. 21 e 
22: 

- Art.21, inc. IX- Elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; 

- Inc. XVIll- Planejar e promover a defesa permanente contra as 
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações; 

- Inc. XIX- Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso; 

- Inc. XX- Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 

- Art. 22, inc. 1- Legislar sobre direito penal, processual, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial ... ; 

- Inc. TI- Legislar sobre desapropriação; 

- Inc. IV- Legislar sobre águas, energia ... ; 

- Inc. XI- Legislar sobre trânsito e transporte; 

- Inc. XII- Legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalurgia; 

- Inc. XIV- Legislar sobre populações indígenas; 

- Inc. XVIll- Legislar sobre sistema estatístico, cartográfico e de 
geologia nacionais; 

- Inc. XXIV- Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional; 

- Inc. XXVI- Legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza; 

- Art. 225' 6° 

45 
.- T . Mukai. Direito Ambiental. Sistematizado. Forense Universitária . Biblioteca Jurídica. 

lera Edição 1992.p. 17-24 
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De natureza concorrente 

Em termos de normas gerais, apenas (1º do art. 24) pode legislar 
sobre: 

- Inc. 1- Direito Urbanístico; 

- Inc. VI- Florestas, caça, pesca, fauna, consetvação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 
(excluídas as competências privativas já vistas) e controle da poluição; 

- Inc. VII- Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico; 

- Inc. VIII- Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 

- Inc. XII- Previdência social, proteção e defesa da saúde. 

De natureza comum 

A União, além das previstas no art. 23, as seguintes atribuições de 
natureza comum (deverão ser exercidas indistintamente), segundo o 
art. 225 da Constituição Federal: 

- 1- A de presetvar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

- II- A de presetvar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; 

- ill- A de definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidos somente mediante lei; 

- IV- A de exigir, na forma da lei (federal), para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 

- V- A de controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para saúde, a 
qualidade de vida e o meio ambiente (acresça-se que a União detém 
competência em termos de normas gerais nesta matéria); 

- VI- Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a presetvação ambiental; 
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- Vll- Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade (acresça-se que a 
União detém competência de normas gerais nesta matéria). 

- 4° - A de proteger a floresta Amazônica brasileira, a mata Atlântica, 
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, que são 
patrimônio nacional, com utilização na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

b) As competências dos Estados 

De natureza privativa 

São todas aquelas que não sejam de atribuição enumerada da União 
(privativas) e do Município (privativas), de acordo com o 1 º do art. 25 
daCF. 

De natureza concorrente 

São atribuições para legislar sobre as normas gerais ambientais em 
caráter suplementar a União. 

De natureza comum 

As mesmas já indicadas para a União (exceto a do 6 do art. 225, da CF 
que é privativa da União). 

c) As competências dos Municípios 

De natureza privativa 

São todas as atribuições que se enquadrarem no seu "interesse local", 
para as quais não existam normas gerais da União e suplementares 
(ainda normas gerais) dos estados. Nessa hipótese, a competência do 
Município é plena. 

De natureza supletiva 

São as atribuições que se enquadrarem no seu "interesse local", mas 
para as quais existam normas gerais da União e suplementares (ainda 
gerais) dos Estados. Nessa hipótese o Município "suplementará a 
legislação federal e estadual" respectivas, em sua própria legislação, 
não podendo contrariá-las (inc. II do art. 30 da CF). 

De natureza comum 



199 

As mesmas já indicadas para a União (exceto a do 6º do art.225 da CF 
que é privativa da União)." 

2.2.- Conteúdo do Capítulo sobre Meio Ambiente da Constituição de 1988 

O Cap. VI do Título VIII sobre a ordem Social só contém o amplo artigo 
225, no qual se encerra toda matéria ambiental abordada diretamente : 

"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comwn 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. 

1°- Para assegurar a efetividade desse direito, incwnbe ao Poder 
Público: 

1- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; 

ID- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração 
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção; 

IV- exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 

V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 

VI- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. 



200 

2° -Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. 

3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoa tisica ou jurídica, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 

4º-A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, 
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

5º- São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. 

6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas." 

Este dispositivo Constitucional compreende, três conjuntos de normas46 
• 

O primeiro acha-se no "caput" onde se inscreve a norma básica, o núcleo do 
sistema de proteção ambiental, o reconhecimento do "direito a um meio ambiente 
sadio", tal como já foi enunciado na Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, de 1972. Este Direito contém um duplo sentido, o 
direito em si e como conseqüência deste um dever de preservar e melhorar o 
ambiente, levando em conta a necessidade de garantir que as gerações futuras 
também tenham o mesmo direito de encontrar um meio ambiente que garanta a 
subsistência deles. 

O segundo, encontra-se no parágrafo 1 º, com seus incisos, que estatui sobre 
os instrumentos de garantia e efetividade do direito enunciado no "caput" do 
artigo. Mas não se trata de normas simplesmente processuais, meramente 
formais. Nelas, aspectos normativos integradores do princípio revelado no 
"caput" se manifestam através de sua instrumentalidade. São normas
instrumentos da eficácia do princípio, mas também são normas que outorgam 
direitos e impõem deveres relativamente ao setor ou ao recurso ambiental que 
lhes é objeto. Nelas se conferem ao Poder Público as atribuições e instrumentos 
fundamentais de atuação para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

46 
.- Segundo a analise feito por Da Silva. Op, cit. p.31 

1424784
Caixa de texto
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O terceiro, caracteriza wn conjunto de determinações particulares, em 
relação a objetos e setores, referidos nos literais 2 a 6, e mais notadamente do 
numeral 4 deste artigo, nos quais a incidência do princípio contido no "caput" se 
revela de primordial exigência e urgência, dado que são elementos sensíveis que 
requerem imediata proteção e direta regulamentação constitucional, a fim de que 
sua utilização, necessária talvez ao progresso, se faça sem prejuízo ao meio 
ambiente. E porque são-áreas e situações de elevado conteúdo ecológico é que o 
constituinte entendeu que mereciam proteção constitucional. 

Cabe mencionar que no que se refere ao conteúdo da Constituição 
Brasileira, percebe-se que esta reconhece a todos os seres humanos, sem 
distinção algwna, o direito a um meio ambiente sadio; a norma é genérica ao falar 
de "todos" sejam nacionais ou estrangeiros. 

Por outro lado, o meio ambiente é wn bem comum, de uso comum do povo 
e essencial à qualidade de vida; portanto qualquer cidadão pode recorrer aos 
órgãos competentes na defesa do bem comum contra as ações que viessem a 
ameaçar as condições ambientais essenciais à vida e a qual o Poder Público47 

deve proteger por mandato expresso da norma Constitucional, tomando como 
base o disposto no artigo 225. º 

No mesmo artigo, o nwneral 1.º(I) da Constituição também visa deter as 
atividades humanas que vêm produzindo alterações radicais nos processos 
ecológicos essenciais. 

Neste sentido, no "Relatório Cuidando do Planeta Terra" afirma-se que os 
processos ecológicos são os sistemas de sustentação da vida, que determinam o 
clima, limpam o ar e água, regulam o fluxo de água, reciclam os elementos 
essenciais, criam e regeneram o solo e mantêm o planeta adequado à vida. 48 

Sobre a referência constitucional aos processos ecológicos diz De Bessa. P.: 
" ... me parece que o constituinte pretendeu resguardar wna estrutura mínima 
capaz de assegurar a reprodução e desenvolvimento de determinado ecossistema, 
ou seja, compete ao Estado sustentar o equilíbrio ecológico"4 9 

Com a referência a "manejo ecológico das espécies" fica entendido que não 
se podendo impedir a utilização dos recursos naturais e nem este sendo o 
propósito deste artigo inserido na Constituição, faz-se necessário que a utilização 
dos recursos naturais seja feita de acordo com vocação de cada um dos 

4 7 
.- Poder Público deve ser entendido em sentido amplo, isto é, administração direta e indireta, 

sejam estas federais, estaduais ou municipais. De Bessa. P. Curso De Direito Ambiental. 2a 
Edição Renover L TOA. 1992. p. 83 

48 
.- Cuidando do Planeta Terra. Uma Estratégia para o Futuro da Vida. Publicação conjunta 

de UICN, PNUMA e WWF. São Paulo, Brasil, outubro de 1991. p 28 

4 9 
.- De Bessa. Op, cit. p. 84 
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ecossistemas. A disposição pretende que não sejam autorizadas atividades 
econômicas ou de outra natureza que não se coadumem com uma determinada 
realidade ecológica. 50 

O manejo ecológico trata de um sistema de gestão ecológica das espécies 
vegetais e animais que há de fundamentar-se, para ser permanente e eficaz, no 
levantamento dessas espécies, partindo da coleta de dados e de níveis de 
percepção ecológica com vistas à elaboração de cartografia dos seres vivos em 
relação a seu meio. 

O parágrafo 1. º (II) do mesmo artigo garante a defesa do patrimônio 
genético. Sobre esta disposição diz De Bessa: 

"Julgo ser extremamente feliz e oportuna a concepção abarcada pela 
norma constitucional que é a do pluralismo genético. Em realidade, o 
reconhecimento do pluralismo genético reveste-se de imensa 
importância, pois permite entender que as raças são diversas, que as 
espécies animais e vegetais são múltiplas e que todos têm direito à 
existência e desenvolvimento, independente de critérios de "pureza" 
ou "sanidade"." 

A norma dispõe também no parágrafo 1. º inciso m sobre "os espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos" a propósito 
dos quais diz Da Silva : 

"Espaços territoriais e seus componentes, em sentido ecológico, 
refere-se, na verdade, a ecossistemas. Se são dignos de proteção 
especial é porque são áreas representativas de ecossistemas. Sua 
definição, como tal, pelo Poder Público, lhe confere um regime 
jurídico especial, quanto à modificabilidade e quanto à fruição, 
natureza essa que decorre do preceito constitucional, quando diz que 
não podem ser alterados nem suprimidos senão através de lei e nem 
ser utilizados de modo a comprometer os atributos que justifiquem sua 
proteção. Quer constituam bens de propriedade privada quer bens de 
domínio público, ficam eles sujeitos a um regime jurídico de interesse 
público pela relevância dos atributos naturais de que se revestem, 
postulando proteção especial. "5 1 

Os espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público estão 
incluídos como instrumento de Política Nacional do Meio Ambiente no artigo 7.0 

da Lei n. 6.938/81. 

50 
.- Idem, Ibidem. p. 86 

51 
.- Da Silva. Op, cit. p.159 
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O Estudo de Impacto Ambiental é exigido no parágrafo 1. º inciso IV como 
principal instrumento de proteção ambiental e deverá ser obrigatoriamente 
elaborado, como exigência da Constituição nos casos em que obras ou atividades 
possam causar "significativa degradação ambiental", regra esta, que lembra 
certamente a exigência feita pelo sistema dos Estados Unidos. 52 

Neste tópico o autor De Bessa diz: .. . "no Brasil, o estudo de impacto 
ambiental é visto como um empecilho ao desenvolvimento, um instrumento a 
serviço daqueles que são contra o progresso. Exigido pela Constituição, o estudo 
de impacto é ainda, uma avis-rara entre nós. "53 

Comentando a disposição do parágrafo 1.º inciso V o mesmo autor entende: 

"denota-se o alto grau de intervenção na ordem econômica e social 
que é característico do capítulo constitucional do meio ambiente. 
Penso que há uma certa nebulosidade no texto do inciso que, de certa 
forma, repete o que se contém no artigo 200 e seus incisos que tratam 
das atribuições do Sistema Único da Saúde ... "54 

Mas, contudo, a política de defesa do meio ambiente não pode ser entendida 
fora do contexto de preservação e tutela da saúde pública em seu sentido mais 
amplo. 

A norma Constitucional insere no parágrafo 1. º inciso VI, um dos objetivos 
básicos do Programa de Educação Ambiental Internacional ("International 
Environmental Education Program- IEEP") da UNESCO e do UNEP, no sentido 
de que os governos através das autoridades da área de educação central e local 
deveriam rever a situação atual da educação relativa ao meio ambiente (incluindo 
a educação social) e inseri-la como parte integrante de todos os cursos de nível 
primário e secundário e de muitos cursos superiores. 55 

Reconhece-se o valor fundamental da educação ambiental já que a 
participação da sociedade civil com nível de conhecimento da função dos bens 
ambientais é um dos meios mais efetivos para garantir o respeito das regras 
estabelecidas para proteção do ambiente e a melhoria da qualidade de vida tanto a 
nível nacional quanto internacional. 

52 
.- A Resolução 001 , de 23 .11 .11986, fixa as diretrizes para os estudos e para a elaboração do 

Relatório de Impacto Ambiental e quais os empreendimentos que deles necessitam. 

53 
.- De Bessa. Op, cit. p. 105 

54 
.- Idem. Ibidem. p. 115 

55 
.- Ver Relátorio Cuidando do Planeta Terra. Ob, cit. p.59 
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A disposição do parágrafo 1 inciso VII enfatiza a legislação tutelar do meio 
ambiente prevista ao longo de todo o capítulo. 56 

Com respeito à disposição do numeral 2 referente à atividade mmerra, 
aponta De Bessa : 

"Os recursos minerais e a atividade de exploração, lavra e pesquisa 
destes estão amplamente presentes no texto constitucional. A atividade 
de garimpagem, hoje, se constitui em um dos mais graves problemas 
nacionais. V árias são as implicações destas atividades, merecendo 
destaque as condições subumanas em que vivem os garimpeiros, a 
destruição dos povos indígenas, o contrabando do material garimpado, 
a poluição de rios, etc. [ ... ] Diante deste quadro caótico, a norma 
constitucional serve de verdadeiro marco a indicar o caminho a ser 
seguido pela sociedade e pelas autoridades para dar um 
equacionamento razoável para a questão. Contudo, é preciso que se 
diga que o parágrafo em tela não pode ser examinado em dissonância 
com as demais normas constitucionais que cuidam da atividade 
mineradora." 51 

No parágrafo 3, do art. 225, a norma constitucional prevê o esquema de 
repressão penal e administrativa aos poluidores e degradadores do ambiente. É 
importante realçar que a Constituição deixou aberta uma grande possibilidade de 
inovação no direito penal e administrativo, naquilo que se refere à imputabilidade 
das pessoas jurídicas. 

Na parte final do parágrafo 3. º estabeleceu-se a responsabilidade civil 
objetiva em matéria ambiental. Ainda que a responsabilidade objetiva já 
preexistisse à Carta Constitucional. Desta forma a Lei constitucional gerou a 
necessidade de que a lei ordinária seja modificada. Ainda considerando que a 
própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente já havia determinado que a 
responsabilidade fosse fundada no risco. O que se sustenta é que o sistema 
jurídico está construído sobre as bases da subjetividade, portanto, na culpa. Este 
fato, do ponto de vista processual, implica na prova da relação de causa e efeito 
entre uma determinada situação e o dano que desta tenha sido originado, sendo 
que tal prova deve ser feita por aquele que aciona o causador do dano. 58 

O parágrafo 4.º do artigo 225 refere-se aos bens ecológicos que são 
"patrimônio nacional", porém este é um conceito jurídico cuja definição é 
bastante complexa e ainda não foi satisfatoriamente enfocado pela doutrina e 

56 
.- De Bessa. Op, cit. p. 126. 

57 
.- Idem, Ibidem. p. 126-127 

58 
.- Idem, Ibidem. p. 130 
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jurisprudência. Sobre a utilização deste termo no texto constitucional brasileiro 
diz De Bessa59 

: 

" ... Entendo que, na hipótese, trata-se de um conceito jurídico 
indeterminado, que deverá ser preenchido caso a caso, levando-se em 
consideração o conjunto de princípios que dão sustentação à própria 
Constituição. Eventualmente, em matéria ambiental, o sentido de 
Patrimônio Nacional implica em que há uma restrição à livre 
utilização dos recursos ambientais, na medida em que esta utilização 
possa vir a ser gravosa para a natureza e para a sociedade, 
independentemente da titularidade dos bens isoladamente 
considerados. 11 

O sentido atribuído pelo texto constitucional tem uma inequívoca 
vocação "imaterial", ou seja, é algo que integra todo um modo de viver 
e sentir a preservação de valores que se sobrepõem ao simples 
conteúdo econômico imediato. A preservação de uma paisagem tem 
um valor muito maior para a memória e sentimentos coletivos de uma 
comunidade do que conteúdo econômico. 11 

Neste sentido, além da proteção ecológica geral do capítulo, aqui se 
assegura um plus de proteção aos bens referidos. As atividades nestas áreas ainda 
que não estejam proibidas, estas somente poderão realizar-se na forma da lei. 
Assim, o Poder Executivo, no uso de seu poder regulamentar e de polícia, 
regulamentará a utilização de tais recursos pelos agentes econômicos. 60 

O parágrafo 5. º refere-se à proibição aos Estados de promoverem qualquer 
forma de alienação de terras devolutas ou daquelas arrecadadas mediante decisão 
judicial proferida em ação demarcatória, desde que tais áreas sejam necessárias 
para a proteção de ecossistemas naturais. De tal modo que pareceria que não 
estam incluídos os ecossistemas artificialmente criados pelo homem. 61 

O último parágrafo diz respeito à localização das usinas que operam com 
reator nuclear. Pode-se notar que a intenção do legislador é a de proporcionar a 
sociedade um maior conhecimento e controle da localização destas usinas 
mediante a determinação pelo Congresso Nacional por lei federal. 

59 
.- Idem, Ibidem. p. 76-77 

60 
.- Idem, Ibidem. p. 144 

61 
.- Idem, Ibidem. p. 148. 



206 

3.- Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938. 

A Política Nacional do Meio Ambiente brasileira foi estabelecida pela Lei 
6.938, de 31.8.1981. Com fundamento no artigo 8°, inc. XVII, alíneas "c", "h" e 
"i", da Constituição de 1969, que conferiam à União competência para legislar 
sobre defesa e proteção da saúde, florestas e águas. Essa competência hoje consta 
dos arts. 22, IV, 24, VI e VIII, e 225 da Constituição de 1988. 

Nesta lei se definem as diretrizes, o conteúdo geral, os objetivos, os fins, os 
mecanismos, o sistema e os instrumentos da Política Nacional do Ambiente. 62 

3.1.- Finalidade, Objetivos e Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, 
Lei 6.938 

O Artigo 2.º da Lei 6.938/81 diz textualmente: 

"A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socio
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana ... " 

Sobre a terminologia empregada neste artigo 2.0 da Lei "objetivo" Da 
Silva63 entende que : 

"O objeto de uma coisa é a finalidade, o propósito, que a realização 
de tal coisa visa atingir. Não se trata propriamente de objetivo como 
consta do art. 2° da Lei 6.938/81. Esse dispositivo emprega a palavra 
objetivo em sentido diferente do mesmo termo usado no art.4°. O 
objetivo no art.2° refere-se ao objetivo último da Política Nacional do 
Meio Ambiente, o que melhor se exprime pelo termo finalidade como 
razão de ser de dita Política. 

Dirá-se-á, então, que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por 
objeto a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, com a finalidade de assegurar, no País, as condições 
adequadas ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da pessoa humana ... " 

62 
.- Lei 6.902, de 27.4.1981, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental é parte da Política Ambiental já que regula um dos seus instrumentos. Ver sobre o 
assunto Da Silva. p. 144 

63 
.- Da Silva. Op, cit. p.147 
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Concordando com o ponto de vista do Prof. Da Silva denominamos por 
finalidade o que o art. 2° da Lei denomina de objetivo. 

Desta forma, os objetivos propriamente ditos da Política Nacional do Meio 
Ambiente estão fixados no Art. 4 º , quais sejam : 

1- à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

Este representa um critério de orientação para ação governamental, mais do 
que uma meta a ser atingida. Neste sentido, a política ambiental implicitamente 
reconhece que a saúde do meio ambiente e desempenho econômico são 
interdependentes e dessa maneira um deve progredir sem prejudicar o outro. 

Obviamente que as estratégias para integrar a preservação no sistema de 
produção variam de nação para nação. Para os países de menor renda, a melhoria 
da economia é a maior prioridade. Os países de maior renda têm objetivos 
diferentes, pois eles'já atingiram altos níveis de desenvolvimento humano. Ainda 
assim os países de menor desenvolvimento já começaram a incluir, pelo menos 
nas normas jurídicas, a política do equilíbrio que consiste em conciliar o 
desenvolvimento econômico-social com eficaz preservação da qualidade 
ambiental, o que implica a utilização sustentada dos recursos naturais no sentido 
de que não se deve tomar da natureza mais do que a natureza pode repor. 64 

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; 

De modo geral, todas as cidades possuem os mesmos problemas quanto ao 
uso do espaço, como o congestionamento e a poluição por automóveis, a escassez 
de moradia e o crescimento descontrolado de bairros. Obviamente, a solução para 
um melhor planejamento urbano não são as mesmas para diferentes regiões do 
país. Muitas questões sobre o uso do espaço estão vinculadas e definidas pela 
necessidade de sobrevivência das pessoas. Mas, todas as cidades -cercadas por 
ricos subúrbios ou favelas efêmeras- necessitam de um planejamento espacial 
cuidadoso. 

Porém, a definição de áreas prioritárias de ação governamental constitui um 
dos meios para se conseguir a recuperação da qualidade ambiental nas áreas 
críticas de poluição intensa. 65 Assim, se expressa um instrumento de atuação da 
política ambiental mais do que um objetivo em si mesmo. 

64 
.- Relatório Cuidando Do Planeta Terra. Op, cit. p.8 

65 
.- Ver Relatório Qualidade de Vida 1992. Salve o Planeta! Worldwatch Institute. L. R. 

Brown. Organizador. p.162-163. e Da Silva. Op, cit. p. 148 
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m- ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

O terceiro objetivo se revela como um meio de ação da política ambiental. E 
é um objetivo intermediário na medida em que a aplicação desses critérios, 
padrões e normas determinará a consecução dos objetivos da política ambiental, 
ou seja, a conservação ambiental e o êxito do equilíbrio ecológico. 66 

IV- ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais; 

É importante levar em consideração que as informações necessanas à 
integração do desenvolvimento humano com a conservação ambiental dependem 
da pesquisa. No entanto, uma política ambiental efetiva visa a reforçar a 
capacidade nacional de pesquisa e que seja constantemente revista. Desta forma, 
poderá : - proporcionar as condições para que as instituições de pesquisas possam 
identificar e definir as ações principais; - planejar e realizar as investigações 
apropriadas; - criar um ambiente de estímulo à pesquisa para participar de 
programas internacionais e divulgar a aplicação dos resultados da pesquisa. Neste 
sentido, o fortalecimento da capacidade de pesquisa é importante com vistas a 
receber suporte de cooperação científica internacional. 67 

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; 

Enfatizamos novamente o papel fundamental da participação da 
comunidade como único meio eficaz de assegurar que as decisões sejam corretas 
e que recebam suporte de todas as partes envolvidas. Neste sentido, é 
fundamental que se construa um consenso público em tomo de uma ética para a 
vida sustentável e que as comunidades e os indivíduos sejam dotados de 
condições para agir. 68 

VI- à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção 
do equilíbrio ecológico propício à vida; 

Este objetivo que é reproduzido com diferente matiz na Constituição de 
1988 enfatiza e eleva a primeiro lugar a manutenção do equilíbrio ecológico 
sobre o qual diz Negret: 

66 
.- Idem, Ibidem. p. 148. 

67 
.- Ver Relatório Cuidando do Planeta Terra. Op, cit. p.79 

68 
.- Idem, Ibidem. p.69 
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" ... cada ser vivo desempenha função energética, e é justamente nessa 
participação desigual, nesse desequilíbrio complementar que se baseia 
a estabilidade do sistema. A desigualdade é a alma que impulsiona a 
evolução e a revolução. De cada um, segundo suas possibilidades; a 
cada um, segundo suas necessidades. Esta lei universal cumpre-se 
inexoravelmente e conduz o processo histórico na evolução da 
matéria." 69 

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." 

Nesta perspectiva, o Artigo 2.º da Lei nº 6.938 estabelece os seguintes 
princípios da Política Ambiental Brasileira : 

I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 

II- racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III- planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV- proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 

V- controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 

VI- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 
uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

VII- acompanhamento· do estado da qualidade ambiental; 

VIII recuperação das áreas degradadas ; 

IX- proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X- educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 
ativa na defesa do meio ambiente. 

69 
.- R. Negret. "Ecossistema - Unidade básica para o planeamento da ocupação territorial" -

(1982), Rio, FGV. Citado por De Bessa. Op, cit. p. 85 
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3.2.- Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente brasileiro insere no seu texto 
vários tipos de instrumentos para a proteção ambiental. Estes estão previstos nos 
artigos 9.0 a 18.º, e representam os meios e procedimentos pelos quais o Poder 
Público executa a política ambiental tendo em vista a realização concreta do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Segundo o Prof. Da Silva, os instrumentos de variada natureza podem ser 
agrupados em instrumentos de intervenção ambiental, instrumentos de controle 
ambiental e instrumentos de controle repressivo. 1º 

a) Os instrumentos de intervenção ambiental são mecanismos normativos 
com base nos quais o Poder Público intervém no meio ambiente para condicionar 
a atividade particular ou pública ao fim da política ambiental. Estes instrumentos 
são: 

- o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

- o zoneamento ambiental; 

- a avaliação de impacto ambiental; 

- a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder 
Federal, Estadual e Municipal, tais como estações ecológicas, reservas 
biológicas, áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e 
reservas extrativistas; e 

- os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental. 

b) Os instrumentos de controle ambiental são todos aqueles atos e medidas 
destinados a verificar a observância das normas e planos que visem à defesa e 
recuperação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológicos. Este 
controle é sempre exercido pelo Poder Público, mas pode ser de iniciativa dele ou 
de interessados particulares. E ocorrerá em três momentos: 

- antes da ação suscetível de dano ao meio ambiente, dito controle prévio, 
que se realiza pelo estudo e avaliação de impacto ambiental e licenciamento 
prévio de obras ou atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

- durante a ação potencialmente danosa ao meio ambiente, dito controle 
concomitante, que se efetiva pelas inspeções, fiscalização, produção de Relatório 
de Qualidade do Meio Ambiente, a garantia de prestação de informações relativas 
ao Meio Ambiente; o Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente 
poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais; 

70 
.- J. Da Silva. Op, cit. p.149-150 
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- depois da ação potencialmente prejudicial ao meio ambiente, dito controle 
sucessivo ou a posteriori, mediante vistoria e exames, a fim de verificar se a ação 
se ateve aos ditames legais de proteção ambiental. 

c) Os instrumentos de controle repressivos visam corrigir os desvios da 
legalidade ambiental pela aplicação de sanções administrativas, civis ou penais. 

3.3.- Sistema Nacional do Meio Ambiente 

O artigo 6.º da Lei 6.938/81 que fixou a Política Nacional do Meio 
Ambiente modificado posteriormente pela Lei n. 7.804 de 18 de julho de 1989, 
constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) que é um conjunto 
articulado de órgãos, entidades, regras e práticas da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e de fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental sob 
a direção superior do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

O SISNAMA está composto pelos seguintes órgãos : 

1) 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 recursos ambientais; 

2) 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, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e essencial à sadia qualidade de vida; 

3) Órgão Central. o Ministério do Meio Ambiente11
, em que se transformou 

a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, pela Medida 
Provisória 309/92, convertida na Lei 8.490, de 19.11.92, com a finalidade de 
planejar, coordenar, supervisionar e controlar as ações relativas ao meio 
ambiente, formular e executar, como órgão federal, a política nacional e as 
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente e implementar os acordos 
internacionais na área ambiental; 

4) Órgão Executor. o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis - IBAMA, entidade autárquica de regime especial, dotada de 
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, 
com finalidade de formular, coordenar, executar e fazer a Política Nacional do 

11 
.- Através da Medida Provisória n. 350 - de 14 de setembro de 1993. O Ministério do Meio 

Ambiente ficou transfonnado em Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 
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Meio Ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, 
controle e fomento dos recursos naturais renováveis, é administrado por um 
Presidente e cinco Diretores titulares da Diretoria de Controle e Fiscalização, 
Diretoria de Recursos Naturais Renováveis, Diretoria de Ecossistemas, Diretoria 
de Administração e Finanças; 

5) Órgãos Setoriais: órgãos ou entidades integrantes da Administração 
Pública Federal Direta ou Indireta, bem como as Fundações instituídas pelo 
Poder Público, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associadas às de 
preservação da qualidade ambiental ou de disciplina do uso de recursos 
ambientais; 

6) Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades 
suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental (Secretaria de Meio Ambiente, 
Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, empresas de meio ambiente como a 
CETESB - Companhia Estadual de Saneamento Básico e Defesa do Meio 
Ambiente, de São Paulo); 

7) Órgãos Locais: orgaos ou entidades mumc1pais responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas respectivas áreas de jurisdição. 

O SISNAMA atua mediante a articulação coordenada dos órgãos e 
entidades que o constituem, observando o artigo 14.º do Decreto 99.274/90: 

A.- o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao 
meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo 
CONAMA; 

B.- caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 
regionalização das medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas e 
padrões supletivos e complementares; 

C.- prestação de informações ao CONAMA pelos órgãos seccionais sobre 
seus planos de ação e programas em execução, consubstanciadas em relatórios 
anuais, sem prejuízo de relatórios parciais, a fim de que se consolidem no 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal os relatórios sobre a situação 
do meio ambiente no País; 

D. - nas atividades de licenciamento, fiscalização e controle deverão ser 
evitadas exigências burocráticas excessivas ou pedidos de informações já 
disponíveis; 

E. - os interessados, comprovando legítimo interesse, poderão obter junto ao 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e dos Órgãos Executores, 
Seccionais e Locais os resultados das análises técnicas de que disponham; e 
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F.- os órgãos integrantes do Sistema, quando solicitarem ou prestarem 
informações, deverão preservar o sigilo industrial e evitar a concorrência desleal, 
correndo o processo, quando for o caso, sob sigilo administrativo, pelo qual será 
responsável a autoridade dele encarregada. 72 

III.- A Proteção Ambiental no Direito Peruano. 

1.- Generalidades 

Desde o século passado houve tentativas isoladas para proteger os recursos 
naturais. Em 1851 o Prefeito do Amazonas propôs ao governo nacional a 
aprovação de medidas destinadas "à conservação" das árvores de cacau, café, 
algodão e a "paja de bombaje", que foram estabelecidas através do "Decreto 
Prefectural", de 08 de dezembro de 1851, e aprovado pelo Governo Nacional 
mediante Resolução Suprema, de 08 de janeiro de 1852. 

Desta forma : "se prohibio la tala de los arboles, reemplazándose por el 
sistema de la poda y la extracción de los frutos. De igual modo se insistió en el 
cultivo de estas especies como obligación de los nativos" 73 

Posteriormente, o Decreto Supremo, de 11 de março de 191 O, que 
regulamentou a "Ley General de Tierras de Montaiía" n.1220 de 31.12.1909, 
inseriu no artigo 189 aspectos parciais da preservação ambiental, através do 
seguinte texto : "buscar la conservación y la protección del recurso forestal, a fin 
de evitar su agotamiento"74 

Por outro lado, esta lei também, estabeleceu normas sobre reflorestamento, 
as quais não foram executadas. Somente a partir 1937 com a criação do "Servicio 
Forestal de Iquitos" este assumiu a tarefa de reflorestamento de algumas espécies. 

Anos mais tarde foi promulgada a Lei n. 9147 de 03.06.1940. Esta lei 
declarou que é responsabilidade do Estado proteger "todas las especies de 
animales salvajes que se hallan dentro dei territorio nacional". O objetivo 

72 
.- Para maior referência sobre assunto ver J. Da Silva. Op, cit. p 155-157. 

73 
.- Ana/isis Histórico de la Política Legislativa Peruana en Selva. Preparado por la Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) Lima, 1990. p. 52-53 . 

74 
.- Idem, Ibidem, p. 28-29. A análise desta lei, feito pelo documento mencionado, questiona a 

intenção final desta norma, já que impulsionou a atividade extractiva. 
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principal desta lei foi de proteger a "vicuiía", "chinchilla11 e o 11guanaco", 75 

animais típicos dos andes peruanos. 

Com a adoção do Decreto Supremo de 09. 07. 1942, referente à exploração 
das árvores de borracha e 11caucho 11

, foi feita pela primeira vez uma referência ao 
conceito de "explotação racional". Esta nova visão permitiu inserir dentro dos 
planos de colonização da Amazônia o conceito de proteção de bosques, visando 
deter a destruição e fomentar o aproveitamento racional dos recursos. 76 

Já em 1963 foi promulgada a "Ley Forestal, Decreto Ley 14552", que além 
de estabelecer o regime de proteção, conservação e aproveitamento racional da 
flora e a fauna, instituiu o Serviço Florestal e de Caça a nível nacional. Este 
decreto-lei reiterando a classificação de "Reservas Nacionais y Bosques 
Nacionales" feitas pelo Decreto Supremo n. 02 de 28.02.1958 criou o conceito de 
"Parques Nacionales para la protección y conservación de las bellezas escénicas 
naturales de la flora y fauna silvestre"11 

Cabe mencionar que antes da adoção da " Ley F orestal 11 já havia sido criado 
o "Parque Nacional de Cutervo", mediante a Lei 13.694, de 20.09. 1961, como 
organismo de direito público interno junto ao Ministério de Agricultura e com 
personalidade jurídica própria, o que garantiu a sua autonomia. 78 

Neste mesmo ano, foram criados: "Bosques Nacionales de Alto Mayo, 
Cosfiipata, Huambramayo, Oxapampa, Apurimac, Manu, Mariscai Cáceres, 
Semuya, Biabo-Cordillera Azul, Tahuamayo, Pastaza-Morona-Marafion, Nanay y 
San Gaban". 7 9 

Posteriormente, veio a promulgação da Lei Florestal e da Fauna mediante o 
Decreto Lei 21.147 de 13.05.1975. Esta norma de particular importância fixou 
pela primeira vez que "los recursos forestales y de fauna silvestre, son bienes de 
dominio público" (Art. 1). O que significa que estes recursos pertencem à Nação 
inteira e também regulamentou especificamente a conservação e aproveitamento 
dos recursos florestais e de fauna selvagens. 

75 
.- Idem. Ibidem. p . 67. 

76 
.- Idem, Ibidem. p. 68. 

77 
.- Idem, Ibidem. p. 72. 

78 
.- Idem, Ibidem. p. 72. 

79 
.- Idem, Ibidem. p. 73. Este documento infonna que : "Lamentablemente, el Servicio Forestal 

sólo pudo intervenir efectivarnente en algunos de ellos, destinandose los demás a concesiones 
forestales así como a extracciones ilegales. Pese a ello, el servicio Forestal tratá de organiz.ar un 
efectivo manejo dei bosque, experimentando en los Bosques Nacionales de Von Hurnboldt e 
!paria ... " 
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Esta lei determinou os conceitos de áreas naturais protegidas e o manejo dos 
bosques. A partir deste novo critério constituíram-se muitas das "unidades de 
conservación" existentes hoje em dia, assim como as "zonas reservadas" e os 
"bosques nacionais", reservando-se estes últimos para seu aproveitamento por 
empresas do Estado e destinando os "Bosques de Livre Disponibilidad" para o 
uso dos particulares. 

Na década de 80 foi elaborado o "Plan Nacional de Acción Forestal" 1988-
2000 (PNAF) enquadrado dentro do "Plan de Acción Forestal en los Trópicos" 
que coordena a F AO a nível mundial. Este serve de marco de referência para 
orientar a gestão florestal estatal e das ONGs, como também para coordenar a 
cooperação internacional, a assistência técnica e financeira requeridas. 00 

Deve-se mencionar que, em linhas gerais, a legislação ambiental peruana 
começou a desenvolver-se na década de 70, com maior ênfase nos anos seguintes 
à Conferencia da ONU Sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972 e, 
principalmente, nos anos 80. O desenvolvimento das normas ambientais 
fundamentou-se no interesse de alguns setores económicos para a resolução de 
problemas ambientais específicos, porém não enquadrados numa análise integral 
e unitária do ambiente. As premissas de conservação e proteção ambiental a 
partir de uma visão integrada do ambiente não estiveram presentes nas diferentes 
normas ambientais iniciais de caráter setorial. 01 

Neste contexto, surgiram as normas setoriais gerais que regulam a utilização 
e conservação dos diferentes bens ambientais. Nos últimos anos, pode-se notar 
um avanço da qualidade e quantidade das normas ambientais, porém, a vigência 
das mesmas ainda está condicionada a uma maior efetividade administrativa e 
principalmente ao desenvolvimento de uma consciência ambiental na própria 
sociedade em geral. 

A ampla legislação ambiental peruana evoluiu de forma não sistemática. 
Somente a partir de 1990 iniciou-se o processo de sistematização, inserindo-se 
em suas bases fundamentais os critérios de sustentabilidade que implica o 
racional aproveitamento dos recursos naturais. 02 

No entanto, a Constituição Política, promulgada em 1979, já introduzia 
diretamente certas normas ambientais específicas, particularmente relacionadas 
com à utilização sustentável dos recursos naturais, a proteção do meio ambiente e 
o desenvolvimento da Amazônia. Além de ter reconhecido, já naquela época, um 
dos grandes postulados do Direito Ambiental Internacional, no seu Artigo 123: 

ªº .- Idem, Ibidem. p.85 . 

81 
.- J. Caillaux. Legislacion Ambiental. inlnvirtiendo en el Perú. Guia Legal de Negocios. B. 

Boza. Editorial Apoyo S.A. Primera Edición, Enero de 1994. Lirna-Perú . p. 303 . 

82 
.- Idem, Ibidem. p. 303. 
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"Todos tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, 
ecologicamente equilibrado y adequado para el desarrollo de la vida y 
de la preseivación dei paisaje y de la naturaleza. Todos tienen el deber 
de conseivar dicho ambiente. Es obligación dei Estado prevemr y 
controlar la contaminación ambiental" 

Esta Constituição, seguindo a linha doutrinária moderna e tendo como 
referência instrumentos internacionais relevantes que reconheceram o direito a 
viver num ambiente sadio para todos os cidadãos sem diferenciação alguma, fez 
deste postulado uma das suas normas diretrizes. E considerou que este direito 
também implica no dever de todos de contribuir para a conservação ambiental. 

Na última parte do Artigo 123, a norma constitucional inseriu também o 
princípio fundamental da prevenção. Porém, fixou como responsabilidade 
fundamental o dever do Estado de prevenir e controlar a poluição. 

Adicionalmente, no seu Artigo 11 Oº a Constituição endossou o conceito de 
desenvolvimento sustentável já que implicitamente dispôs : 

" ... El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el 
incremento de la producción y de la productividade, la racional 
utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa 
d 1. " e mgreso ... 

Deve-se citar, também, o artigo 159 inc. 4. que se refere à Amazônia, pois o 
mesmo determinava que as políticas de promoção para o desenvolvimento do 
potencial agrário da Amazônia deveriam levar em consideração o equilíbrio 
eco/ógico.ª3 Evidenciando-se que a estruturação das normas ambientais da 
Constituição de 1979, embora dispersas, tiveram certo grau de harmonia. 

2.- Normas Ambientais da Nova Constituição de 1993 

A nova Constituição aprovada por Referendum de 31 de outubro de 1993, 
em vigor desde lo. de janeiro de 1994, incluiu no seu Título III "Dei Regimen 
Económico" o Capítulo II " Dei Ambiente y Los Recursos N aturales", onde se 
destaca os seguintes artigos: 

"Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 

83 
.- Analisis Histórico de la Política Legislativa Peruana en Selva. Sociedade Peruana de 

Derecho Ambiental. Lima, 1990. p.46. 
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Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamineto a particulares. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeto a dicha norma legal." 

Este artigo, diz respeito ao meio ambiente natural integrado pelos recursos 
naturais tanto renováveis e não-renováveis. Como norma imperativa geral 
estabelece-se que através de lei sancionada pelo Congresso se fixará as condições 
de utilização destes recursos. 

"Artículo 67.- El estado determina la política nacional del ambiente. 
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales." 

É obrigação do Estado determinar a Política Ambiental Nacional, bem como 
promover a utilização sustentável dos recursos naturais. 

"Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de 
la diversidad biológica y de áreas naturales protegidas." 

Estabelece como obrigação do Estado proteger e conservar o meio ambiente 
em geral e recuperar os ecossistemas já degradados. Entende-se que o legislador 
enfatizou a conservação da diversidade biológica e as áreas naturais que fazem 
parte do meio ambiente considerando que o Peru ocupa lugar privilegiado entre 
os dez primeiros países do mundo ricos em biodiversidade. 

O último artigo dispõe o seguinte: 

"Artículo 69. - El Estado promueve el desarrollo sostenible de la 
Amazonía con una legislación adecuada." 

Em termos gerais, um dos méritos da atual Constituição encontra-se no fato 
de ter introduzido um capítulo específico onde são inseridos as normas 
ambientais, além da abordagem indireta sobre aspectos ambientais em outros 
artigos. No entanto, as normas referentes ao meio ambiente estão incompletas, 
pois não reconhecem o direito fundamental ao meio ambiente sadio como um dos 
maiores postulados do direito ambiental internacional. 

A redação dada aos quatro artigos apresenta uma relação desconexa entre os 
diferentes bens ambientais, não menciona, em nenhum momento, o termo básico 
de proteção ambiental e sequer faz referência sobre a recuperação dos 
ecossistemas já degradados. Não reconhecendo, principalmente, a necessidade de 
integrar a questão ambiental nas políticas econômicas e sociais que constitui um 
dos aspectos fundamentais na tratamento do ambiente para o estabelecimento de 
uma política ambiental efetiva. 

O Capítulo do Ambiente e os Recursos Naturais da Constituição abordou o 
tema ambiental de forma setorial, não tomando como ponto de partida a natureza 
unitária do ambiente, já que este constitui uma unidade interrelacionada. O 
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ambiente não somente está integrado pelos recursos naturais, mas também 
constitui uma globalidade composta pelo meio natural, artificial e humano. 

No entanto, pode-se verificar que em outros artigos da Constituição foram 
inseridos indiretamente alguns aspectos que estão diretamente vinculados com os 
objetivos da necessidade da proteção ambiental, quais sejam : 

Artigo 7º, relacionado com o direito à proteção da saúde. A poluição e a 
degradação dos ecossistemas representam uma ameaça à saúde da pessoa 
humana, limitando, inclusive, as possibilidades de desenvolvimento. O que 
equivale a dizer que quando se reconhece o direito à proteção da saúde 
implicitamente reconhece-se a necessidade da proteção ambiental. 

Artigo 25º, referente ao bens culturais da nação. Na doutrina do direito 
ambiental, estes bens integram o meio ambiente artificial e cultural e constituem 
o patrimônio cultural da nação e da Humanidade, reconhecendo-se o dever de 
serem conservados para o desfrute das gerações presentes e para que sejam 
transmitidos às gerações futuras. 

Artigo 44º entre os deveres do Estado reconhece-se: "garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la 
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación." 

Como já foi dito no primeiro capítulo, o direito ao meio ambiente é um dois 
direitos humanos fundamentais, já que este visa a garantir a continuidade da vida 
na terra, a manter a qualidade de vida dos seres humanos em harmonia com a 
natureza, da qual formamos parte. Porém, a poluição dos sistemas hídricos, a 
degradação dos solos, entre outros problemas ambientais vêm ameaçando a 
segurança das pessoas de um modo geral. Desta forma, para que se obtenha êxito 
no desenvolvimento integral e equilibrado da nação inclui-se, necessariamente, a 
integração da uma política ambiental nas políticas econômicas e financeiras do 
país. 

Artigo 89º referente às populações indígenas. A nova Constituição, da 
mesma forma que a anterior, reconheceu a existência legal e a personalidade 
jurídica das populações indígenas, bem como o respeito à sua identidade cultural. 
A norma constitucional levou em consideração os instrumentos jurídicos 
internacionais adotados para a proteção dos povos indígenas que já foram vítimas 
da degradação ambientalª4 

• Esta degradação foi conseqüência de políticas 

84 
.- O Artigo elaborado por w. Andrew, denominado "Intemational Human Rights Law and the 

Earth: The protection of lndigenous Peoples and the Envirorunent" . in Virgínia Joumal of 
Jntemahona/ Law. Vol. 31 Nº 3. 1991. p. 499, assinala que: "ln the Peruvian Amazonia, oil 
exploitation by Royal Dutch Shell in collaboration with the government of Peru over a period of 
three years resulted in disease that killed almost half the Nahua population and initiated a wage 
labor economy that disrupted lndian traditions with alcholism and prostitution". 
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econômicas que não levaram em conta a estreita dependência destes povos com 
seu habitat natural, cuja destruição ameaça o seu elementar direito à vida. 

Neste sentido, a Agenda 21 adotada na UNCED reconhece que: 

" ... as populações indígenas e suas comunidades devem desfrutar a 
plenitude dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem 
impedimento ou discriminações. Sua capacidade de participar 
plenamente das práticas de desenvolvimento sustentável em suas terras 
tendeu a ser limitada, em conseqüência de fatores de natureza 
econômica, social e histórica. Tendo em vista a inter-relação entre o 
meio natural e seu desenvolvimento sustentável e o bem cultural, 
social, econômico e físico das populações indígenas, os esforços 
nacionais e internacionais de implementação de um desenvolvimento 
ambientalmente saudável e sustentável devem reconhecer, acomodar, 
promover e fortalecer o papel das populações indígenas e suas 
comunidades. "05 

3.- Política Nacional do Meio Ambiente: "Capitulo 1 dei Código dei Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales" 

O "Codigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales" (CMARN) foi 
promulgado mediante Decreto Legislativo n. 613, de 7 de setembro de 1990, e é 
uma lei geral que inclui 145 artigos e 3 disposições transitórias. 86 

O Código é a lei máxima para a determinação da política ambiental. 
Algumas das suas normas reproduzem, inclusive, princípios consagrados na 
Constituiçãoª1 

As disposições contidas no Código contêm o tratamento das principais 
questões ambientais, embora algumas normas inseridas no mesmo, deixem 
dúvidas ou imprecisões nos seus pressupostos técnicos, cuja aplicação requer 
uma adequada regulamentação. O estudo enfatiza as disposições do Capítulo 1, 
referentes à Política Ambiental Nacional. 

85 
.- Capítulo 26. reconhecimento do Papel dos Populações Indígenas e suas Comunidades. 26. l 

Secção m. Agenda 21. Diário Oficial Suplemento ao n. 146. 2.08 .94. Imprensa Nacional. 
Brasília DF. p. 86. 

86 
.- Varias disposições do Código foram baixadas e modíficadas, através do Decreto Legislativo 

n. 757, "Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada" de 13 . 11. 1991; Decreto 
Legislativo n. 655 de 6.08. 1991; e pelo Decreto Legislativo n.708, "Ley de Promoción de 
Inversiones en el sector Minero" de 6.11 de 1991 . 

87 
.- O Código dei Medio Ambiente y los Recursos Naturales do Perú foi adotado estando em 

vigor a antiga Constituição de 1979. 
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A Política Ambiental peruana foi estabelecida especificamente pelo 
Capítulo 1 do Código do CMARN de 1990, cabendo destacar que outras 
disposições do mesmo, poderiam também ser enquadradas neste capítulo. 

3.1.- Objetivo e Finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente 

O Artigo 1 º do Código estabelece que : 

"La política ambiental tiene como objetivo la protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales a fin de 
hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de 
garantizar una adequada calidad de vida ... " 

Segundo o Código, são dois os objetivos da Política Ambiental Nacional 
Peruana, a saber : a proteção e conservação do ambiente e os recursos naturais. 

A finalidade da Política Ambiental é a de possibilitar o desenvolvimento 
integral da pessoa humana e assegurar uma qualidade de vida adequada 
compatível com as condições humanas. 

3.2.- Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente 

A terminologia utilizada no Código não faz referência direta aos Princípios 
norteadores da Política Ambiental Nacional. 

Porém, observa-se que na última parte do Artigo 1° estão indiretamente 
expressas diretrizes que a nortearam. Cabe enfatizar ainda que tanto no Título 
Preliminar do Código quanto em outros capítulos também estão inseridos 
princípios adicionais. destacando-se : 

1. Conservação do meio ambiente e dos recursos naturais para satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras; Art. 1(1) 

2. Promoção do equilíbrio dinâmico entre o desenvolvimento sócio
econômico, a conservação e a utilização sustentável do ambiente e dos recursos 
naturais; Art.1(1) 

3. - Orientação da educação destinada a obter êxito no desenvolvimento 
sustentável; Art.1(2) 

4. O aproveitamento dos bens ambientais e dos recursos naturais deve ser 
compatível com o equilíbrio ecológico; Art.1(3) 

5. Controle e prevenção da poluição ambiental, conservação dos 
ecossistemas, melhoria do espaço natural nas favelas, manutenção dos processos 



221 

ecológicos essenciais, preservação da diversidade genética e o aproveitamento 
sustentável das espécies, como elementos fundamentais para garantir e melhorar 
a qualidade de vida da população; Art. 1(4) 

6. Levar em conta principalmente o princípio da prevenção, deixando claro 
que a proteção ambiental não é limitada à restauração de danos existentes nem à 
defesa contra riscos latentes, mas sim à eliminação de possíveis danos 
ambientais; Art. (6) 

7. Controlar a poluição ambiental nas próprias fontes emissoras; Art. 1(6) 

8. O custo econômico da prevenção, controle, recuperação e compensação 
da deterioração ambiental deve ser asswnido pelo poluidor; Art.1(6) 

9. Recuperação dos espaços degradados pelas atividades humanas para 
serem destinados ao desfrute da população; Art. 1(7) 

10. O meio ambiente deve ser considerado sob uma perspectiva global e 
unitária, constituindo responsabilidade de todos a contribuição para a 
conservação ambiental e dos recursos naturais; Art. 1(8) 

11. Considerar que as atividades desenvolvidas dentro do território nacional 
e as áreas sob jurisdição nacional não afetem o equilíbrio ecológico de outros 
Estados ou de áreas onde nenhum Estado pode alegar jurisdição; Art. 1 (9) 

12. Cuidar para que as atividades desenvolvidas em zonas onde o Estado 
não exerça jurisdição nem soberania não afetem o equilíbrio ecológico do país; 
Art. 1(9) 

12. O sistema tributário deve garantir uma efetiva conservação dos recursos 
naturais, sua recuperação e a promoção do desenvolvimento sustentável. Art. 2 

4.- Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

a) Estudos de impacto ambiental 

b) medidas proibitivas 

c) medidas de controle, de fiscalização e de avaliação 

d) medidas coactivas e sancionatórias 
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5.- Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Por Lei n. 26.410 de 2.12.94, estabeleceu-se o "Consejo Nacional dei 
Ambiente" (CONAM) como organismo descentralizado, com personalidade 
jurídica de direito público interno, com autonomia funcional, econômica, 
financeira, administrativa e técnica. O CONAM está subordinado ao Presidente 
do Conselho de Ministros, (Art. 1º). 

O CONAM é o órgão-diretor da Política Nacional Ambiental tendo como 
finalidades: planificar, promover, coordenar, controlar e cuidar do ambiente e do 
patrimônio natural da Nação, conforme disposto no Art. 2°. 

Segundo o Art. 5º o CONAM é composto por : 

- Conselho Diretivo, órgão diretivo que é a autoridade máxima; 

- Secretaria Executiva, o órgão executivo; e 

- Comissão Consultiva, órgão de assessoria. 

Os objetivos do CONAM são os seguintes : 

- Promover a conservação do ambiente com a finalidade de ajudar no 
desenvolvimento integral da pessoa humana, tendo como fundamento a garantia 
de uma qualidade de vida adequada; Art. 3(a) 

- Propiciar o equilíbrio entre o desenvolvimento social e econômico, a 
utilização sustentável dos recursos naturais e a conservação do ambiente, Art. 
3(b). 

São funções do CONAM: 

- Formular, coordenar, dirigir e avaliar a Política Nacional Ambiental e 
fiscalizar seu cumprimento; 

- Coordenar as ações dos Setores e dos organismos do "Governo Central"ªª 
e as dos "Governos Regionales y Locales" nos assuntos ambientais, para que 
estes sejam concordantes com as políticas estabelecidas; 

- Fixar os padrões e critérios gerais de ordenamento e qualidade ambiental e 
coordenar com os diferentes Setores a fixação dos limites permissíveis de 
proteção ambiental; 

8 8 
.- A Constituição Política do Peru, Artigo 43 estabelece que: "La República dei Perú es 

democrática, social, independiente y soberana. Es Estado es uno e indivisible. Su goviemo es 
unitario, representativo y descetralizado, y se organiza según el principio de la separación de 
poderes. O Art. 189 fixa que "El territorio de la república se divide en regiones, departamentos, 
provincias y distritos, en cujas circusncripciones se ejerce el goviemo unitario de manera 
descentralizada y desconcentrada." 
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- Propor os mecanismos que facilitem a cooperação internacional para a 
realização dos objetivos da política ambiental nacional; 

- Estabelecer critérios gerais para a elaboração de estudos de impacto 
ambiental (EIA); 

- Fiscalizar o cumprimento da política ambiental nacional e de suas 
diretivas, sobre o ambiente, por parte das entidades do "Governo Central, 
Governo Regionales y Locales"; 

- Fomentar a pesquisa e a educação ambiental e a participação da cidadania 
em todos os níveis; 

- Resolver, em última instância administrativa, os recursos impugnativos 
apresentados contra resoluções ou atos administrativos vinculados a questões 
ambientais nos casos em que o regulamento indique; 

- Propor projetos de normas ambientais e emitir pareceres nos casos 
pertinentes; 

- Requerer o início das ações administrativas, civis e ou penais, nos casos 
de não-cumprimento das políticas, normas e diretivas emitidas pelo CONAM; 

- Fomentar a pesquisa e informação relativas aos conhecimentos e 
tecnologias nativas vinculadas ao ambiente; 

- Promover e organizar a documentação ambiental dos diferentes 
organismos públicos; 

- Propor a criação e fortalecimento dos meios, instrumentos e metodologias 
necessárias para a elaboração da valorização do patrimônio natural da Nação; 

- Elaborar anualmente um Relatório Nacional sobre o estado do Meio 
Ambiente. 

Finalmente, cabe dizer, que o sistema jurídico peruano, embora em 
processo de formação, também está incorporando gradualmente os grandes 
postulados ecológicos. Sendo que a criação do CONAM respondeu à necessidade 
de estabelecer uma entidade a nível nacional com capacidade de articular as 
ações necessárias para proteção e conservação do meio ambiente e para garantir o 
direito ao meio ambiente sadio, como condição essencial para o desenvolvimento 
da pessoa humana. 
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CAPÍTULO SEXTO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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1.- Como salienta a doutrina moderna, o Meio Ambiente está integrado por 
um conjunto de elementos naturais, artificias, sociais e culturais inter
relacionados que influem no desenvolvimento de todos os organismos viventes. 
Porém, a tutela do meio ambiente deve partir de uma concepção unitária do 
ambiente, embora os diferentes bens ambientais estejam sujeitos a leis diversas 
quanto ao seu regulamento de uso. 

Considera-se , também, que a necessidade da proteção ambiental, nos 
tempos atuais, parte do reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio, 
para todos os povos e pessoas sem distinção alguma. Este direito já está inserido 
em diferentes textos internacionais de relevância jurídica e, também, na esfera 
dos direitos positivos dos diferentes sistemas legais constitucionais dos países. 
Cabe ressaltar que este direito supõe uma dimensão no tempo, já que o mesmo 
deve ser garantido para as gerações presentes e futuras, sem privilegiar a 
nenhuma delas. 

II.- Segundo os diferentes estudos pesquisados, o Direito Internacional 
desde o século passado engloba normas que inseriram aspectos ambientais, no 
entanto estas estiveram destinadas, principalmente, a cuidar de determinados 
assuntos como o controle da poluição das águas marítimas e a proteção de 
espécies animais de valor comercial. 

A magnitude da crise ambiental mundial, principalmente a partir da segunda 
metade deste século, e o fenômeno característico do dano ambiental, qual é o de 
extrapolar as fronteiras dos Estados (ou seja, o dano transfronteiriço), trouxeram 
a necessidade de se elaborar normas de proteção ambiental de alçance 
internacional. Assim sendo, como produto da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente Humano, de 1972, as questões ecológicas começaram a 
alcançar maior relevância e uma nova forma da abordagem normativa, que 
considera estes fatos, se começou a difundir. 

A doutrina entende que o nomeado Direito Ambiental Internacional, como 
ramo do Direito Internacional, emergiu na década dos anos 70, face à 
mundialização dos problemas ambientais e ao reconhecimento de que o meio 
ambiente constitui um valor global, porém as normas deste Direito, nos dias 
atuais, inserem aspectos destinadas à proteção ambiental que antes não estiveram 
regulamentados pelo Direito Internacional. No entanto, cabe dizer que este 
Direito insere conceitos e princípios que inicialmente foram desenvolvidos nas 
legislações internas de alguns países e que modernamente se enquadram no 
denominado direito ambiental, assim como, também, inclui princípios de direito 
internacional consuetudinário. 

Neste sentido, assinala-se que a grande quantidade de Tratados elaborados 
após a Conferência de Estocolmo evidenciam a velocidade com que o Direito 
Ambiental Internacional está se formando e também a nova abordagem dos 
problemas ambientais que alcançam a toda a Humanidade. Embora alguns 
autores considerem que este novo ramo do Direito Internacional ainda está na 
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primeira fase do seu desenvolvimento, devido a que a maioria das suas normas 
provém do costume internacional e dos Tratados internacionais. 

Por outro lado, sendo o principal objetivo do Direito Ambiental 
Internacional a proteção ambiental internacional, este depara-se com entraves ao 
tentar-se aplicar efetivamente as normas relativas aos diferentes aspectos 
ambientais. Os diferentes estudos examinados colocam, como principal, a 
carência de mecanismos efetivos para aplicabilidade das normas ecológicas, pois 
os elementos fornecidos pelo Direito Internacional em geral não são idôneos para 
lidar com os desafios ambientais de hoje. Porém, é necessario desenvolver novas 
formas de implementação das regras ambientais, que não estejam influenciados 
pelos conceitos tradicionais, como o da soberania dos Estados, considerando que 
o direito ao meio ambiente sadio é um direito que deve ser garantido além das 
fronteiras bem definidas dos Estados, e o fato de que o ambiente é um valor 
global. 

Cabe mencionar, também, que apesar de existir uma grande quantidade de 
Tratados e Convenções relativas às diversas questões ambientais mundiais, ainda 
não existe uma Convenção que englobe todos os aspectos genericos para a 
proteção do meio ambiente e que fixe claramente os princípios, as obrigações e 
responsabilidades dos Estados em relação ao ambiente. Sendo que, inclusive, os 
principais documentos internacionais, tais como a Declaração de Estocolmo, de 
1972, a Declaração do Rio de Janeiro e a Agenda 21 (o plano de ação politica 
mundial), de 1992, que determinam os princípios e as medidas e políticas a serem 
consideradas pelos Estados, infelizmente, pertencem á categoria dos documentos 
denominados soft law, que não tem a força legal coercitiva, pois o cumprimento 
das disposições daquelas está sujeita à vontade dos Estados, o que obviamente 
não garante a tutela do meio ambiente internacional. 

Neste sentido, concordando com o autor Alexandre C. Kiss, e reiteramos a 
sua sugestão: 

"It seems thus that the main objective for further evolution should be 
the drafting of a general convention on protection of the environment, 
wich should be a world wide instrument embracing ali the main 
principies of environmental protection, aplicable not only in the 
relations between states-like e.g. norms concerning transfrontier 
pollution-but also by each state inside the limits of its jurisdiction, to 
its own environment". 

Esta proposta de negociar e implementar uma Convenção genérica, 
sustenta-se na consideração particular da natureza das questões ambientais 
mundiais, no carácter dos ecossistemas interdependentes, assim como na 
consideração da característica do dano ambiental transfronteiriço e do risco 
potencial de danos ecológicos que podem ameaçar a subsistência no planeta. 
Nesta Convenção também poderia ser incluída os mecanismos para a aplicação 
eficaz das normas ambientais mundiais, e, principalmente, os meios de 
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cooperação internacional para garantir o direito a um meio ambiente sadio para as 
gerações presentes e futuras. 

Por outro lado, cabe mencionar que a plena VIgencia das regras 
estabelecidas e da política ambiental internacional estão sujeitas à capacidade de 
ação dos órgãos internacionais responsáveis por aquelas. Neste sentido, 
considera-se que o órgão máximo da ONU em questões ambientais, ou seja, o 
UNEP sofre as limitações decorrentes da sua estrutura institucional, que não lhe 
outorgam a capacidade de poder exigir a implementação das normas 
estabelecidas, pois este não tem nem a faculdade de ir perante a Corte 
Internacional de Justiça para pedir um parecer consultivo daquela. Neste sentido, 
para reforçar a implementação da política ambiental internacional, foi criada na 
Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, a 
Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável, cuja tarefa se está iniciando. 

A nível judiciário a CIJ, segundo os autores, não cumpre um papel 
determinante sobre as questões ambientais, devido ás limitações fixadas pelo seu 
Estatuto, o qual responde as prioridades fixadas para a ONU no momento da sua 
constituição. A CIJ é um órgão de solução de controvérsias entre Estados 
exclusivamente, uma vez que estes aceitem a sua competência; fato que 
determina que esta não responda ás necessidades de um órgão de solução de 
controvérsias ambientais, aberto a todos os beneficiários do direito a um meio 
ambiente sadio, isto é, as organizações não-governamentais, às pessoas em geral, 
e outros participantes da atual comunidade internacional, em cujo cenário os 
Estados já não são mas os principais representantes, menos ainda nos assuntos 
ecológicos. 

Porem, adotando as sugestões feitas pelos diversos autores concordamos 
com a possibilidade de se criar uma entidade judiciária internacional, 
considerando as experiências regionais relativas a instituições judiciárias 
supranacionais, que foram estabelecidas em outras regiões. Desta forma, poderá 
se garantir e facilitar o encaminhamento de processos para exigir o cumprimento 
das normas ambientais internacionais e a solução de controvérsias relativas a 
questões ambientais que possam surgir. 

III.- Pudemos conhecer, também, o processo de inserção da variável 
ambiental no processo de integração econômica, a partir da experiência européia. 
O que levou reforçar a ideia da unidade da proteção ambiental. Na União 
Européia, a política ambiental comunitária alcançou um alto grau de coerência e 
harmonia, como produto da integração das normas ambientais nas outras políticas 
comunitárias, em princípio como resposta a necessidades de caráter econômico e 
posteriormente, já como uma exigência vital, visando garantir a qualidade 
ambiental para todos os cidadãos. 

Desta forma em 1986, com as emendas feitas pelo Ato Único Europeu, ao 
Tratado de Roma, de 1957, diretamente reconheceu-se a necessidade de integrar 
os objetivos de natureza ambiental, como a finalidade básica da Comunidade. E 
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já em 1992 com o Tratado da União Européia veio a consolidar-se plenamente a 
inserção da política ambiental no processo de integração econômica, fixando-se, 
no artigo 2, que a tarefa principal da Comunidade é: "promover, em toda a 
Comunidade, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das atividades 
econômicas e um crescimento não-inflacionista que respeite o ambiente". 

No entanto, o sistema ainda apresenta certos pontos fracos relacionados 
com a implementação das medidas ambientais comunitárias nos Estados
membros, mas a estrutura supranacional das instituições comunitárias fornece os 
mecanismos necessários para resolver gradativamente estes problemas e outros 
que possam surgir, além do fator positivo que representa a participação da 
sociedade civil organizada, que desempenha um papel fundamental para o êxito 
da política ambiental comunitária. 

Verificou-se, também, que no sistema estabelecido pelo NAFTA, já no 
texto deste Tratado, destinado a criar uma área de livre comércio, inseriu-se 
normas de cunho ambiental. E posteriormente reforçando-as foram assinados dois 
novos Acordos especificamente ambientais, complementares ao NAFTA, os 
quais fornecem os meios necessários para poder garantir que: "o incremento do 
comércio entre os três parceiros não seja realizado em detrimento do meio 
ambiente"; desta forma, estes Acordos fixam toda uma estrutura de proteção 
ambiental, destacando-se entre estes o mecanismo de solução de Controvérsias 
estabelecido pelo Acordo Norte-Americano sobre a Cooperação Ambiental 
assinado 1993. 

Apesar de, tanto o sistema criado pela UE quanto o criado pelo NAFTA, 
serem diferentes em essência, pode-se assinalar que ambos os sistemas coincidem 
ao garantir aos Estados-membros, o direito a ter um nível de proteção ambiental 
alto; e, inclusive, no caso em que as normas ambientais confrontadas com as 
comerciais, podem sob certas considerações impor-se a estas, desde que não 
constituam barreiras disfarçadas ao comércio. 

IV. - Considerou-se, também, a importância de apresentar as 
particularidades de três sistemas nacionais de política ambiental. Levando em 
conta que o DAI adotou muitas instituições que primeiro foram desenvolvidas a 
nível das legislações nacionais. Especificamente, dos Estados Unidos da 
América; desta forma, NEP A que estabeleceu a política ambiental nacional em 
1969, já tinha introduzido vários conceitos que sustentam inclusive os princípios 
do atual DAI. 

Isto é, conceitos como os contidos nas finalidades do N ational 
Environmental Policy Act of 1969: "fulfill the responsabilities of each 
generations as trustee of the environment for succeeding generations ", foram 
depois desenvolvidos sob uma ótica internacional abrangente. Pudemos também 
verificar que o princípio de "desenvolvimento sustentável; direito intergerações" 
que constitui um princípio fundamental do Direito Ambiental Internacional, 
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esteve já presente na legislação norte-americana, tal como outros conceitos 
enunciados no contexto do presente estudo. 

A nível da América Latina, pudemos verificar que o sistema brasileiro, 
juridicamente, elaborou sua política ambiental em 1981, que veio a ser reforçada 
pela Constituição de 1988. A normatividade brasileira inseriu os conceitos 
modernos do direito ambiental, estruturando uma teia consistente para a proteção 
ambiental. 

Quanto ao sistema peruano observou-se que este ainda está em formação, já 
que as normas não estão bem definidas a nivel Constitucional, contudo o "Código 
dei Medio Ambiente y los Recursos Naturales", adotado em 1990, cujo Capitulo 1 
estatui a Política Nacional do Meio Ambiente, reflete efetivamente a 
incorporação dos grandes postulados ambientais. 

Neste sentido, tanto a nivel internacional quanto a nível dos sistemas 
estudados pudemos conhecer que a proteção ambiental, visando a garantir o 
direito ao meio ambiente sadio para as gerações presentes e futuras foi 
progressivamente desenvolvido e inserido como um objetivo principal da tutela 
jurídica, embora os mecanismos de aplicabilidade efetiva das normas ainda não 
garantam a plena vigência deste direito. 
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ANEXOI 

Tratados e Convenções Internacionais relativos ao Meio Ambiente* 

1. - Convenção de Berna entre Baden ( República Federal da Alemanha) e 
Suiça para o Estabelecimento de Regulamentações Uniformes concernentes á 
Pesca no Reno entre Constança e Basiléia, 91XI/1869; 

2.- Convenção de Basiléia entre Bade~ França e Suiça, para o 
Estabelecimento de Regulamentações Uniformes Concernentes à Pesca no Reno 
e nos seus Tributários, Inclusive o Lago de Constança, 25/111/ 1875; 

3.- Convenção de Londres para a Proteção dos Animais Selvagens, 
Pássaros e Peixes na África, 19/ V/1900; 

4.- Convenção para a Proteção dos Pássaros Úteis à Agricultura, 
19/111/1902; 

5.- Tratado de Washington Relativo às Águas Fronteiriças e Assuntos 
Fronteiriços entre os Estados Unidos de Norte América e Canadá, 11/1/1909; 

6.- Tratado para a Proteção e a Preservação das Focas de Pele, 
7NII/1911; 

7.- Convenção relativa à Utilização de Chumbo Branco em Pintura, 
Genebra, 1921; 

8.- Convenção para a Regulamentação da Pesca da Baleia, Genebra, 
(Liga das Nações), 1931; 

9.- Convenção relativa à Preservação da Fauna e a Flora em seu Estado 
Natural, Londres 1933; 

10.- Convenção para a Proteção da Flora e da Fauna e das Belezas 
Cênicas Naturais dos Países da América, Washington 1940; 

* Fonte: 1) United Nations Environment Progranune, Register of Treaties and Other Agreements 
in the Field of the Environment 1993. UNEP, Nairobi. Até a data de 30 de junho de 1993. 2) 
Edith Brown Weiss, Global Environmental Change and Intemational Law: New Challenges 
and Dimensions. Environmental Change and International Law: New Challenges and 
Dimensions. Edited by Edith Brown Weiss. United Nations University Press. Typeset by Asco 
Trade Typesetting Limited, Hong Kong Printed by Permanent Typesetting and Printing Co., Ltd., 
Hong Kong. The United Nations University 1992. "Appendix B", "Chronological Index of 
selected International Environrnental Legal Instruments" p.479-490. 3) Anexo A. Ordem 
Cronológica dos Tratados e Convenções Internacionais sobre Meio Ambiente, Registrados na 
ONU - (1993) com Adições, Atualizações e um Apendice, da Tese para Professor Titular de 
Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade da Universidade de São 
Paulo, do Prof. Guido Fernando Silva Soares. As Responsabilidades no Direito Internacional do 
Meio Ambiente. Campinas: Komedi Editores, 1995, p. 483-501 
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11.- Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, 
(com emendas), Washington 1946; 

12.- Convénio para o Estabelecimento de wna Comissão lnteramericana 
do Atwn Tropical, Washington 1949; 

13.-Acordo para o Estabelecimento de wn Conselho Geral de Pesca para 
o Mediterrâneo (com emendas), Roma 1949; 

14.- Convenção Internacional de Paris para a Proteção das Aves, 1950; 

15.- Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, Roma 1951; 

16.- Convenção para o Estabelecimento da Organização para a Proteção 
de Vegetais na Europa e no Mediterrâneo (com emendas), Paris 1952; 

17. - Acordo Relativo a Medidas para a Proteção das Reservas de 
Camarão de Fundo do Mar ("Pandalus borealis "), Langosta Européia ("homarus 
vulgaris"), Langosta Noruegesa ("nephrops norvegicus") e o Caranguejo ("cancer 
pagurus"), (com emendas), Oslo 1952; 

18.- Convenção Internacional sobre a Pesca em Alto Mar no Oceano 
Pacífico Norte (com emendas), Tóquio, 1952; 

- Protocolo de Emenda à Convenção Internacional sobre Pesca em Alto 
MAr no Oceano Pacífico Norte, Tóquio, 1978; 

19.- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do Mar por 
Óleo, (com emendas em 11 de abril de 1962 e de 21 de outubro de 1969, e 1971) 
Londres, 1954; 

- Emendas à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do 
Mar por Óleo de 1954, relativa à Colocação de Tanques e à Limitação do 
Tamanho dos Tanques, Londres 1971; 

- Emendas à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do 
Mar por Óleo de 1954, Relativa à Proteção dos "Great Barrier Reef' na Austrália, 
Londres 1971; 

20.- Acordo de Proteção dos Vegetais para o Sudeste da Ásia e a Região 
do Pacífico (com emendas), Roma 1956; 

21.- Convenção Provisória sobre Conservação das Focas de Pele no 
Pacífico Norte (com emendas), Washington, 1957; 

22.- Convenção Relativo à Pesca nas Águas do Danúbio, Bucareste 1958; 

23.- Convenção sobre a Plataforma Continental, Genebra 1958; 



4 

24.- Convenção sobre a Pesca e a Conservação dos Recursos Vivos do 
Alto Mar, Genebra 1958; 

25.- Convenção sobre o Alto Mar, Genebra 1958; 

26.- Convenção sobre Pesca no Atlântico Nordeste, Londres 1959; 

27.- Convenção Relativa à Pesca no Mar Negro (com emendas), Varna 
1959; 

28.- Tratado da Antártica, Washington, 1959; 

- Protocolo ao Tratado de Antártica sobre Proteção ao Meio Ambiente da 
Antártica, Madri, 1991; 

29.- Acordo Relativo à Cooperação na Quarentena de Vegetais, e Sua 
Proteção contra Pestes e Doenças, Sofia, 1959; 

30.- Convenção Relativo à Proteção dos Trabalhadores contra as 
Radiações Ionizantes, Genebra 1960; 

31.- Convenção de Steckborn sobre a Proteção do Lago Constança contra 
Poluição, 27/X/1960; 

32.- Convenção sobre a Responsabilidade Civil contra Terceiros no 
Campo da Energia Nuclear (com emendas), Paris 1960; 

33.- Convenção Suplementar ao Convénio de Paris sobre a 
Responsabilidade Civil contra Terceiros no Campo da Energia Nuclear, (com 
emendas), Bruxelas, 1963; 

34.- Protocolo Relativo à Constituição de uma Comissão Internacional 
para a Proteção do Mosela contra a Poluição, Paris, 1961; 

35.- Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades 
Vegetais, (com emendas), Paris, 1961; 

36.- Convenção sobre o Gafanhoto Migratório Africano, Kano, 1962; 

37.-Acordo Relativo à Cooperação na Pesca Maritima, Varsóvia, 1962; 

38.- Convenção sobre Responsabilidade dos Operadores de Navios 
Nucleares, Bruxelas, 1962; 

3 9. - Acordo Relativo à Comissão Internacional para a Proteção do Reno 
contra a Poluição (com emendas), Bonn 1963; 

40.- Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos 
Nucleares, Viena, 1963; 
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- Protocolo Opcional relativo à Solução Compulsória de Controversias, 
Viena, 1963. 

41. - Tratado de Proscrição das Experiências com Armas Nucleares na 
Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob a Água, Moscou, 1963; 

42.- Acordo para o Estabelecimento de uma Comissão de Controle do 
Gafanhoto do Deserto na Região Ocidental de Sua Área de Distribuição no 
Sudeste da Ásia, (com emendas), Roma, 1963; 

43.- Acordo Nórdico de Asistência Mútua de Emergências, no caso de 
Acidentes Radilógicos, 17/X/1963; 

44.- Convenção e Estatuto Relativos ao Desenvolvimento da Bacia do 
TChad, (com emendas), Fort Lamy (N'Djamína), 1964; 

45. - Convenção sobre o Conselho Internacional para a Exploração do 
Mar, (com emendas), Copenhagen, 1964; 

46.- Acordo para o Estabelecimento da Comissão de Controle do 
Gafanhoto do Deserto no Oriente Médio (com emendas), Roma, 1965; 

4 7. - Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Afins, do 
Atlântico, Rio de Janeiro, 1966; 

48.- Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina 
(Tratado de Tlatelolco), Cidade de México, 1967; 

49.- Tratado sobre os Princípios Reguladores das Atividades dos Estados 
na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e Demais Corpos 
Celestes, Londres, Moscou, Washington, 1967; 

50.- Convenção Fito-Sanitária para a África, Kinshasa, 1967; 

51.- Convenção Africana para a Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais, Argel, 1968; 

52.- Acordo Europeu sobre a Restrição do Uso de Certos Detergentes em 
Produtos de Lavagem e de Limpeza, Estrasburgo, 1968; 

53.- Convenção Européia para a Proteção dos Animais Durante o 
Transporte Internacional, Paris, 1968; 

54.- Convenção Européia para a Proteção da Herença Arqueológica, 
Londres, 1969; 

55.- Tratado da Bacia do Prata, Brasília, 1969; 
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56.- Acordo para a Cooperação no Trato com a Poluição do Mar do 
Norte por Óleo, Bonn, 1969; 

57.- Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos do Atlântico 
Sudeste, Roma, 1969; 

58.- Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos 
Causados pela Poluição do Mar por Óleo, Bruxelas, 1969; 

59.- Convenção Internacional relativa à Intervenção em Alto Mar nos 
Casos de Baixas por Poluição por Óleo, Bruxelas, 1969; 

60.- Convenção BENELUX sobre a Caça e a Proteção de Pássaros (com 
emendas), Bruxelas, 1970; 

61. - Acordo para o Estabelecimento de uma Comissão para o Controle do 
Gafanhotodo Deserto no Noreste da África (com emendas), 1970; 

62.- Convenção relativa a Zonas Úmidas de Importância Internacional 
Particularmente como Hábitat das Aves Aquáticas, Ramsar (Irã), 1971; 

- Protocolo de Emenda à Convenção relativa a Zonas Úmidas de 
Importância Internacional, Particularmente como Hábitat das Aves Aquáticas, 
Paris, 1982, 

63.- Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas Nucleares e 
outras Armas de Destruição em Massa no Leito do Mar, e no Fundo do Oceano e 
em Seu Subsolo, Londres, Moscou, Washington, 1971; 

64.- Convenção relativa à Responsabilidade Civil no Campo do 
Transporte Marítimo de Material Nuclear, Bruxelas, 1971; 

65. - Convénio Internacional relativa ao Estabelecimento de um Fundo 
Internacional para a Reparação de Danos Causados pela Poluição por Óleo (com 
emendas), Bruxelas, 1971; 

66.- Convenção relativa a Proteção contra Riscos de Envenenamento 
Causado por Benzeno, Genebra, 1971; 

67.- Convenção para a Prevenção de Poluição Maritima por Alijamentos 
de Navios e Aeronaves, (com emendas), Oslo, 1972; 

68.- Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos 
Causados por Objetos Espaciais, Londres, Moscou e Washington, 22/IW1972; 

69.- Convenção relativa ao "Status" do Rio Senegal, e Convenção que 
Estabelece a Organização de Desenvolvimento do Rio Senegal, (com emendas), 
Nouakchott, 1972; 
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70.- Convenção para a Conseivação das Focas Antárticas, Londres, 1972; 

71. - Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e 
Armazenamento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e de Toxinas, e Sua 
Destruição, Londres, Moscou, Washington, 1972; 

72. - Convenção relativa à Proteção do Património Mundial, Cultural e 
Natural, Paris, 1972; 

73.- Convenção sobre a Prevenção de Poluição Marinha por Alijamento 
de Resíduos e Outras Matérias, (com emendas), Cidade do México, Londres, 
Moscou, Washington, 1972; 

74.- Convenção sobre o Comercio Internacional das Espécies da Flora e 
a Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, Washington, 1973; 

75.- Convenção para o Estabelecimento de um Comitê Permanente 
lnterestatal para o Controle da Seca para o Sahel, Uagadugu, 1973; 

76.- Convenção sobre a Pesca e Conseivação dos Recursos Vivos do Mar 
Báltico e Estreitos, Gdansk 1973; 

77.- Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 
MARPOL, Londres, 1973; . 

- Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para a Prevenção 
da Poluição por Navios, MARPOL, Londres, 1973; 

78.-Acordo relativo à Conseivação dos Ursos Polares, Oslo, 1973; 

79. - Convenção relativa à Proteção do Meio Ambiente celebrado entre 
Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, Estocolmo 1974; 

80.- Convenção relativa à Proteção do Meio Ambiente Marinho da Área 
do Mar Báltico, (com emendas), Helsinki 1974; 

81. - Convenção relativa à Prevenção da Poluição Marinha de Origem 
Télurica, Paris, 1974; 

82.- Convenção relativa à Prevenção e Controle de Riscos Profissionais 
Causados por Substâncias e Agentes Carcinogênicos, Genebra, 1974; 

83.-Acordo sobre um Programa Internacional de Energia, Paris, 1974; 

84.- Convenção para a Proteção do Mar Mediterrâneo contra Poluição, 
Barcelona, 1976; 

- Protocolo para a Prevenção da Poluição do Mar Mediterrâneo por 
Alijamento de Navios e Aeronaves, Barcelona, 1976; 
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85.- Protocolo relativo à Cooperação no Combate à Poluição do Mar 
Mediterrâneo por Óleo e Outras Substâncias Perigosas em Casos de Emergência, 
Barcelona, 1976; 

86.- Convenção Européia para a Proteção dos Animais Capturados para 
Fins Agrícolas, Estrasburgo, 1976; 

- Protocolo de Emenda à Convenção Européia para a Proteção de 
Animais Capturados para Fins Agrícolas, Estrasburgo, 1992 

87.- Acordo Relativo à Proteção das Águas das Praias do Mediterrâneo, 
Mônaco, 1976; 

88.- Convenção sobre a Conservação da Natureza no Pacífico Sul, Apia 
1976; 

89.- Convenção sobre a Proteção da Herança Arqueológica, Histórica e 
Artística das Nações Americanas, (Convenção de San Salvador), Santiago, 1976; 

90.- Convénio sobre a Proteção do Rio Reno contra Poluição Química, 
Bonn 1976; 

91. - Convénio sobre a Proteção do Rio Reno contra Poluição por 
Cloretos, Bonn, 1976; 

92.- Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas 
de Modificação Ambiental, Nova York,1976; 

93. - Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes de 
Poluição por Óleo, Resultantes de Exploração e Explotação dos Recursos 
Minerais do Subsolo Marinho, Londres, 1977; 

94.- Convenção sobre a Proteção dos Trabalhadores contra Riscos 
Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local 
de Trabalho, Genebra, 1977; 

95. - Protocolo Adicional 1 à Convenção de Genebra concernente à 
Proteção de Vítimas de Conflitos Armados Internacionais (Arts. 35[3], 53, 55, 
56), 08Nl/1977; 

96.- Protocolo Adicional II à Convenção de Genebra concernente à 
Proteção de Vítimas de Conflitos Armados Internacionais (Arts. 14-16), 
08Nl/1977; 

97. - Convenção Regional de Koweit para a Cooperação na Proteção do 
Meio Ambiente Marinho contra a Poluição, Koweit, 1978; 

98.- Protocolo relativo à Cooperação Regional no Combate à Poluição 
por Óleo e outras Substâncias Perigosas em Casos de Emergência, Koweit, 1978; 
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99.- Tratado de Cooperação Amazônica, Brasília, 1978; 

100.- Convenção sobre Cooperação Multilateral Futura na Pesca no 
Atlântico Noroeste, Ottawa, 1978; 

1O1. - Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias 
Pertencentes à Fauna Selvagens, Bonn, 1979; 

102.- Convenção Européia para a Proteção de Animais para Abate, 
Estrasburgo, 1979; 

103.- Convenção Européia sobre a Conservação da Vida Selvagem e 
Hábitats Naturais, Berna, 1979; 

104.- Convenção sobre as Poluições Atmosféricas Transfronteiriças de 
Longas Distâncias, Genebra, 1979; 

- Protocolo à Convenção sobre Poluições Atmosféricas Transfronteiriças 
de Longa Distância, relativo ao Financiamento a Longo Prazo de um Programa de 
Cooperação para o Controle e Avaliação da Transmissão de Poluentes 
Atmosféricos a Longa Distância na Europa, Genebra, 1984; 

- Protocolo à Convenção de 1979 sobre Poluições Atmosféricas 
Transfronteiriças de Longa Distância, sobre a Redução de Emissões de Enxofre 
ou Seus Fluxos Transfronteiriços, ao nível de Pelo Menos 30%, Helsinki, 1985; 

- Protocolo à Convenção de 1979 sobre Poluições Atmosféricas 
Transfronteiriças de Longa Distância, relativo ao Controle de Emissões de Óxido 
de Azoto ou Seus Fluxos Transfronteiriços, Sofia, 1988; 

- Protocolo à Convenção de 1979 sobre Poluições Atmosféricas 
Transfronteiriças de Longa Distância, relativo ao Controle de Emissões de 
Compostos Orgânicos Voláteis e seus Fluxos Transfronteiriços, Genebra, 1991; 

105.- Convenção para a Conservação e Gestão da Vicunha, Lima, 1979; 

106.- Convenção sobre a Proteção Física de Material Nuclear, Viena e 
Nova York, 1979; 

107. - Protocolo para a Proteção do Mar Mediterrâneo contra a Poluição 
de Origem Telúrica, Atenas, 1980; 

108.- Protocolo relativo a Áreas do Mediterrâneo Especialmente 
Protegidas, Genebra, 1982; 

109.- Convenção sobre a Conservação de Recursos Vivos Marinhos 
Antárticos, Canberra 1980; 
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110.- Convenção Modelo Européia sobre Cooperação Trasfronteiriça 
entre Comunidades ou Autoridades Territoriais, Madri, 1980; 

111. - Convenção sobre Cooperação Futura na Pesca do Atlântico 
Noreste, Londres, 1980; 

112.- Convenção para a Criação da Autoridade da Bacia do Niger e 
Protocolo Relativo ao Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Níger, Faranah, 
1980; 

113.- Convenção para a Cooperação na Proteção de Desenvolvimento do 
Meio Ambiente Marítimo e Costeiro da Região Central e Ocidental da África, 
Abidján, 1981; 

114.- Protocolo relativo à Cooperação no Combate à Poluição em Casos 
de Emergência, Abidjan, 1981; 

115.- Convenção para a Proteção do Meio Ambiente Marinho e da Área 
Costeira do Pacífico Sudeste, Lima, 1981; 

116.- Acordo sobre Cooperação Regional no Combate à Poluição do 
Pacífico Sudeste por Óleo e outras Substâncias Perigosas em Casos de 
Emergência, Lima 1981; 

117. - Convenção relativa à Segurança e Saúde nas Atividades 
Ocupacionais e no Ambiente de Trabalho, Genebra 1981; 

118.- Convenção Regional para a Conservação do Meio Ambiente e do 
Mar Vermelho e do Golfo de Aden, Jiddah, 1982; 

119.- Protocolo relativo à Cooperação Regional no Combate à Poluição 
por Óleo e outras Substâncias Perigosas em Casos de Emergência, Jiddah, 1982; 

120.- Convenção para a Conservação do Salmão no Oceano Atlântico 
Norte, Reykjavik, 1982; 

121.- Convenção BENELUX sobre a Conservação da Natureza e a 
Proteção da Paisagem, Bruxelas, 1982; 

122.- Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Montego 
Bay, 1982; 

123.- Protocolo Suplementar ao Acordo sobre Cooperação Regional no 
Combate à Poluição do Pacífico Sudeste por Óleo e Outras Substâncias Perigosas 
em Casos de Emergência, Quito, 1983; 

124.- Protocolo para Proteção do Pacífico Sudeste contra Poluição 
Telúrica, Quito, 1983; 
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125.- Protocolo para a Proteção do Pacífico Sudeste contra 
Contaminação Radioativa, Paipa; 

126.- Convenção para a Proteção de Desenvolvimento do Meio Ambiente 
Marinho da Região das Grandes Carafüas, Cartagena, 1983; 

127.- Protocolo relativo à Cooperação no Combate aos Derramamentos 
de Óleo na Região das Grandes Carafüas, Cartagena, 1983; 

128.- Protocolo relativo a Áreas Especilamente Protegidas e à Vida 
Selvagem, à Conservação para a Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente 
Marinho da Região das Grandes Carafüas, Kingston, 1990; 

129.- Acordo para a Cooperação no Trato com a Poluição do Mar do 
Norte por Óleo e Outras Substâncias Perigosas, Bonn, 1983; 

130.-Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais, Genebra, 1983; 

131.- Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozôno, Viena, 
1985; 

- Protocolo de Montreal relativo as Substâncias que Destroem a Camada 
de Ozôno, Montreal, 1987; 

- Ajustes do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozôno, adotados em Helsinki a 29NII/1990; 

- Emenda ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozôno, Londres, 1990; 

132.- Convenção para a Proteção, Gestão e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente Marinho e Costeiro da Região da África Oriental, Nairobi, 1985; 

133.- Protocolo relativo a Áreas Protegidas e à Flora e Fauna Selvagens 
na Região da África Oriental, Nairobi, 1985; 

134.- Protocolo relativo à Cooperação no Combate à Poluição Marinha 
em casos de Emergência, na Região da África Oriental, Nairobi, 1985; 

135.- Convenção Relativa a Serviços de Saúde no Trabalho, Genebra 
1985; 

136.- Tratado de Desnuclearização do Pacífico Sul, Rarotonga, 1985; 

137.- Acordo ASEAN sobre Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais, Kuala Lumpur, 1985; 

138.- Convenção Relativa a Segurança na Utilização de Asbestos, 
Genebra, 1986; 
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139.- Convenção sobre a Pronta Notificação de Acidentes Nucleares, 
Viena 1986; 

140.- Convenção sobre Assistência no caso de Acidentes Nucleares ou 
Emergências Radiológicas, Viena 1986; 

141.- Convenção das Nações Unidas sobre as Condições para o Registro 
de Navios, Genebra, 1986; 

142.- Convenção relativa à Preservação da Confidencialidade de Dados 
Relativos Zonas a Áreas do Solo do Alto Mar, Moscou, 1986; 

143.- Convenção para a Proteção dos Recursos Naturais e do Meio 
Ambiente da Região do Pacífico Sul, Noumea, 1986; 

144.- Protocolo para a Prevenção de Poluição da Região do Pacifico Sul 
por Alijamento, Noumea, 1986; 

145.- Protocolo relativo a Cooperação no Combate às Emergências 
Poluidoras na Região do Pacífico Sul, Noumea, 1986; 

146.- Convenção Européia para a Proteção Vertebrados Usados para 
Experiências e Outros fins Científicos, Estrasburgo,1986; 

147.-Acordo sobre um Plano de Ação para uma Gestão Ambientalmente 
Correta do Sistema Fluvial Comum do Rio Zambeze, Harare, 1987; 

148.- Convenção Européia para a Proteção de Animais de Estimação, 
Estrasburgo, 1987; 

149.- Convenção sobre o Regime Jurídico das Atividades Relativas aos 
Recursos Minerais da Antártida, Wellington, 1988; 

150.- Protocolo Conjunto relativo à Aplicação das Convenções de Viena 
e de Paris (sobre responsabilidade civil por danos nucleares), Viena, 1988; 

151.- Acordo sobre urna Rede de Centros de Aqüicultura na Ásia e no 
Pacífico, Bangkok, 1988; 

152.- Convenção de Basiléia sobre o Controle dos Movimentos 
Transfronteriços dos Resíduos Perigosos e sua Eliminação, Basiléia, 1989; 

153.- Convenção sobre a Proibição da Pesca com Grandes Redes de 
Flutuação ("Long Drift Nets") no Pacífico Sul, Wellington, 1989; 

154.- Convenção Internacional sobre o Salvamento, Londres, 1989; 

155.- Protocolo relativo à Luta contra Emissões de Óxido de Azoto ou 
Seus Fluxos Transfronteiriços, Sofia, 1988; 
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156.- Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados 
durante o Transporte de Produtos Perigosos por Rodovias, Ferrovias ou por 
Barcos de Navegação Interior, Genebra, 1989; 

157.- Convenção realtiva à Segurança no Uso de Produtos Químicos no 
Trabalho, Genebra, 1990; 

158.- Convenção Internacional para a Prevenção, Resposta e Cooperação 
em Caso de Poluição por Óleo, Londres, 30/Xl/1990; 

159.- Convenção sobre a Conservação de Focas no Mar de Wadden, 
Bonn, 1991; 

160.- Convenção de Bamako sobre o Banimento de Importação para a 
África e o Controle de Movimentos Transfronteiriços e o Manejo de Resíduos 
dentro da África, Bamako, 20/1/1991; 

161.- Convenção das Nações Unidas sobre Avaliação de Impacto 
Ambiental em um Contexto Trasfronteiriço, Espoo (Finlândia), 25/11/1991; 

162.- Tratado que estabelece a Comunidade Econômica Africana, Abuja, 
1991; 

163. - Acordo sobre a Conservação de Morcegos na Europa, Londres, 
1991; 

164.- Acordo sobre a Conservação de Pequenos Cetáceos dos Mares 
Báltico e do Norte, Nova York, 1992; 

165. - Convenção sobre Efeitos Transfronteiriços de Acidentes 
Industriais, Helsinki, 17 /III/1992; 

166.- Convenção sobre a Proteção de Uso de Rios Transfronteiriços e 
Lagos Internacionais, Helsinki, 17/III/1992; 

167.- Convenção sobre a Proteção do Mar Negro contra a Poluição, 
Bucareste, 21/IV/1992; 

168.- Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas, Rio de Janeiro, 1992; 

169.- Convenção sobre a Diversidade Biológica, Rio de Janeiro, 1992; 

170.- Convenção para a Proteção do Meio Ambiente Marinho do 
Atlântico Nordeste, Paris, 22/IX/1992, deverá substituir a Convenção relativa à 
Prevenção da Poluição Marinha de Origem Telúrica, Paris, 1974 (# 79) e seu 
Protocolo de 1986, bem com a Convenção para Prevenção de Poluição Marítima 
por Alijamentos de Navios e de Aeronaves, (com emendas), Oslo, 1972; 
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171. - Convenção Européia sobre Responsabilidade Civil por Danos 
Resultantes de Atividades Danosas ao Meio Ambiente, Lugano, 21/VI/1993; 

172.- Acordo Norte-Americano sobre Cooperação Ambiental, 
Washington, Otawa e Cidade de Mexico, 1993; 

173. - Acordo para a Redução da Mortalidade dos Golfinhos no Oceano 
Pacífico Oriental, La Jolla (EUA), 1992; 

174.- Acordo para Promover Conformidade às Medidas de Conservação 
e Administração por Barcos Pesqueiros em Alto Mar, Roma, 24/Xl/1993; 

175.- Acordo relativo à Implementação da Parte XI da Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982, Nova York (ONU), 28NW1994; 

176.- Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação 
Naqueles Países que Experimentam Sérias Secas e/ou Desertificação, 
Particularmente na África, Nova York (ONU)17/VII/1994; 

177. -.. Acordo Relativo à Implementação da Parte XI da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 17NW i.1994. 



ANEXO Ir 

STATUTE OF THE 

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGENCY 

ANDTHE 

INTERNATIONAL COURT OF THE ENVIRONMENT 

The States Parties to this Convention 
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Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by 
the United Nations General Assembly on the 10 December 1948; 

Considering that this Declaration aims at guaranteeing the universal and 
effective recognition and application of the rights provided for in it; 

Considering that the environment is to be counted as one of the 
fundamental human rights and that life is the vecy basis of fundamentais 
freedoms; 

Considering that environmental protection is, at the sarne time, a 
fundamental duty of ali mankind, particularly with regard to future generations, 
including the utilisation of resources compatible with the needs of life in general 
on the planet; 

Considering that the principies of the Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950 and the Protocol to 
the Convention signed in Paris on 20 March 1952 must be extended to the entire 
world because they constitute a common universal heritage and the basis for 
democratic, just and peaceful governments in a new intemational order; 

Considering that Art. 13 of the United Nations Declaration on Social 
Progress and Development (1969), declares that "the protection and improvement 
of the human environment" is one of the aims in attaining social development and 
progress; 

Considering that, under 22 of the Declaration of United Nations 
Conference on Human Environment (1972) held in Stockholm, States are under a 
duty to "co-operate" in further developing intemational enviromental law, under 

• Fonte: livro de Amedeo Postiglione The Global Village Without Regulations. Ethical, 
Economical Social and Lqal Motivations for an Intemational Court of the Environment. 
GIUNTI. Seconda edizione: maggio ltaly. 1994. 
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or control do not produce damage to the environment of other States or of areas 
beyond the limits of nationaljurisdiction"; 

Considering that Art. 30 of the 1974 Resolution of the General 
Assembly, known as the Charter of Economic Rights and Duties of States 
declares that all States are responsible for the protection, preservation and 
improvement of the environment for present and futures generations; 

Considering that Art. 19 of the Report on State Responsibility, approved 
by the lntemational Law Commision in 1976, considers the concept of the 
intemational crime of a States as an offense against the entire Intemational 
Community to be applicable to serious acts of pollution and degradation of the 
planet ( serious violations of the fundamentally important intemational obligations 
to protect and preserve the human environment- "environment crimes"); 

Considering that the Third United Nations Conference on the Law of the 
Sea recognises the sea bed as "a common heritage of mankind" and set up a 
special lntemational Sea-Bed Autority; 

Considering the various environmental disasters that have occurred 
without adequate reparation for the environmental damage done : the Torrey 
Canyon in 1967; the Amoco Cadiz in 1978; the collision of the Atlantic Express 
with the Aegean Captain outside Tobago in 1979; the Exxon Valdez in 1989; the 
Haven in 1991; Seveso in 1976; Bhopal in 1984; Chemobyl in 1986; Sandoz in 
1988; and the buming oil wells in the Gulf in 1991; 

Considering that an answer must be found for objectively supranational 
problems (the oceans, space, the Antarctica, the Amazon, the ozone layer, the 
greenhouse effect, transfrontier pollution, genetic manipulation, toxic products, 
etc.) on the sarne level in terms of regulations, sanctions and organs for 
prevention, management and control and that the entire lntemational Community 
must assume responsability for saving life on the earth by creating new more 
effective regulations and pennanently structured administrative and judicial 
bodies; 

Considering that, for this purpose, the role of existing state and 
intemational institutions must be strengthened and new organs be created for the 
environment on a global levei: 

- an lntemational Environmental Agency 

- an lntemational Court of the Environment 

Have Agreed as Follows: 
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PRINCIPLES 

Art. 1 

Evecyone has a fundamental right to the environment and an absolute 
duty to preserve life on earth for the benefit of present and future generations 

Art.2 

Evecyone has the right of access to environmental infonnation and the 
duty to provide any environmental infonnation in bis possession 

Art. 3 

Evecyone has the right to participate in procedures that may involve the 
environment, subject to the fact that the public authorities are deemed to have 
final responsability with regard to the environmental decision-making process 

Art. 4 

Everyone (an individual or association) has the right to take legal action 
to prevent activities that are harmful to the environment and to seek 
compensation for any environmental damage 

At. 5 

Everyone is under a duty to utilise natural resources with equity and care, 
by ensuring the maximum saving of energy, the minimum consumption of 
resources and by actively and efficiently co-operating in reducing the amount and 
kinds of waste produced and in its recycling and reutilisation 

Art. 6 

The States shall recognise and guarantee the human right to the 
environment, by fostering conditions that make this right effective 

Art. 7 

The States are legally responsible to the entire Intemational Community 
for acts that cause substancial damage to the enviroment in their own territory, in 
that of other States or in areas beyond the limits of national jurisdiction and shall 
adopt all measures to prevent all such damage 

Art. 8 

The States, in particular, shall: 

a) adopt a1l policies in accordance with the global principie of complete 
compatibility with the balance of the earth's ecosystem 
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b) adopt a1l policies in accordance with an equitable principie for the 
utilisation of the earth's common resources by a1l peoples 

c) adopt a1l policies in accordance with a principie respecting the right to 
the environment of future generations 

d) prohibit a1l activities that may cause irreversible damage to the basic 
natural process of the biosphere and, as a precautiona.ty measure, suspend those 
activities whose effects cannot be determined until a1l uncertainty has been 
removed 

e) take action to restore degraded ecosystems 

f) prevent the transfer of environmental damage and risk to other parts of 
the world 

g) prevent military action that procures irreversible environmental 
damage 

h) adopt environmental standards that have been recommended at an 
intemational levei and, in their absence, other standards aimed at preventing or 
significantly reducing the various kinds of pollution and at guaranteeing the 
equitable utilisation of resources 

i) adopt procedures for environmental impact assessment with regard to 
legislation, planning and programming and for the public and private works of 
greater impact on the environment 

j) urgently implement control and monitoring systems that are global, 
continuous, transparent, well publicised and comprehensible to everyone 

k) prohibit the forms of propaganda for production and products and for 
the utilisation of resources considered to be incompatible with the requirements 
of education and the right to coriect and complete environmental information 

l) conserve terrestrial, costal and marine habitats together with the 
species of flora and fauna subject to special protection 

m) conserve the quality of agricultural land and related.products against 
the excessive use of pesticides 

n) adopt the principie of ecological compatibility for rivers and lakes 
whereby they area given the capacity to resist and regenerate by requiring 
productive and agricultural activities be authorised 

o) make the scientific and technical inf ormation necessa.ty for protecting 
the environment avaliable 
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p) co-operate in reserch and monitoring and assist in cases of 
environmental disasters 

q) subject economical initiatives with other States and especially with the 
South of the planet to environmental impact assessment 

r) encourage the conservation of large ecosystems through the creation of 
intemational parks and reserves, acknowledging that a1l of nature is a legal and 
economic resource and a common heritage and that national sovereignty is a duty 
at services of human values 

INTERNATIONAL ORGANS 

Art. 9 

International Environmental Agency 

An Intemational Environmental Agency shall be established as a 
permanent organ ofthe United Nations. 

Composition 

The Agency shall consist of 15 members, appointed by the United 
Nations General Assembly, from among persons of high moral character and 
qualifications, from a list of 100 candidates submitted to the Secretary General of 
the United Nations 

Functions 

The functions of the Agency shall be: 

a) to control and monitor the state ofthe environment on the planet; 

b) to promote and cany out research, also with the assistance of 
independent experts, reserch centres and universities, on the actual state of the 
environment on the planet and on the evolution of large terrestrial, marine and 
atmospheric ecosystems; 

e) to plan global initiatives for environmental protection and restoration; 

d) to manage the World Environmental Fund; 

e) to establish acceptable standards regarding polluting activities, which 
the single States may only make stricter; 
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f) to promote any other useful initiative for environmental protection, 
including carring out a vats world-wide educational campaign on the 
environment; 

g) to publish an Official Report evel)' three years on the ecological 
evolution of the planet. 

Term of Office 

The members shall be in office for a period of 7 years and are not 
eligible for re-appointment. They shall elect a Director with the role of 
representing and co-odinating the activities of the Agency. The Director may 
only be re-elected once. 

Art. 10 

lntemational Court of the Environment 

An Intemational Court of the Environment shall be established as a 
pemanent organ ofthe United Nations. 

Organization of the Court 

The Court shall be composed of 15 independent judges, elected by the 
United Nations General Assembly from a list submitted by the Secretary General. 

The judges shall be in office for a period of 7 years and shall be eligible 
for re-election. 

The President ofthe Court shall be directly elected by the United Nations 
Secretary General and shall be eligible for re-election. 

The judges shall enjoy the prerogative of absolute independence with 
regard to their States of origin and shall receive a salacy which will be paid out of 
the budget of the United N ations. 

Functions 

The functions ofthe Court shall be: 

a) to protect the environment as a fundamental human right in the name 
of the lntemational Community; 

b) to decide any intemational environmental disputes involving the 
responsibility of States to the Intemational Community which has not been 
settled through conciliation or arbitration within a period of 18 months; 
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e) to decide any disputes conceming environmental damage, caused by 
private or public parties, including the State, where it is presumed that, due to its 
size, characteristics and kind, this damage affects interests that are fundamental 
for safeguarding and protecting the human environment on earth; 

d) to adopt urgent and precautionary measures when any environmental 
disaster conceming the lntemational Community is involved; 

e) to provide, at the request of the organs of the United Nations and other 
members of the Intemational Community, advisory opinions on important 
questions regarding the environment on a global levei; 

f) to arbitrate, upon request, without prejudice to its judicial role; 

g) to carry out, upon requets, investigations and inspections with the 
assistance of independent technical and scientific bodies when there is 
environmental risk or damage and, ex officio, when considered necessary and 
urgent. 

Preliminary Rulings 

A national court may request the Court to give a preliminary ruling on 
the intemational or national nature of the question brought before it. 

Procedure 

The procedure of the Court shall provide that: 

a) a Court hearing shall be public; 

b) a11 parties shall have the right to a defence; 

e) a judgement shall state the reasons on which it is based and shall be 
final· 

' 

d) civil remedies shall include an interlocutory or perpetuai injunction, or 
an order directing the party against whom judgement is made to pay the cost of 
restoring the damged environment, where this is possible, and, failing that, to 
compensation for damages, with an order to pay the relative sum into the World 
Environmental Fund; 

e) the enforcement of judgments shall be entrusted to the United Nations 
Security Council. 

The Court shall sit with 5 judges. The Presiding Judge and the Judge
rapporteur shall be nominated by the President of the Court. 

Procedural Rules 
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The Court shall draw up its own rules and determine its own procedure. 

Locus Standi 

The following parties may appear before the Court: 

a) individuais; 

b) non-governmental environmental associations; 

c) States; 

d) supranational organizations, such as the EC; 

e) intemational organizations under the United Nations and the 
individual organs ofthe United Nations 

Legal action by an individual or non-governmental environmental 
association shall be subject to two conditions: a) that a claim has been made 
before the national courts and has been held to be inadmissible as there is no 
judicial remedy under national law or has been dismissed on the merits; and b) 
that the claim, having been filtered in tenns of its admissibility, not as a matter of 
whether there is a cause of action, which is admitted as a general principie, but 
with regard to the intemational importance of the question raised ( the sarne 
principie of inadmissibility shall be applied by the lntemational Court of the 
Environment in camera and cannot be appealed against). 

Individual or associations may bring an action for the violation of the 
human right to the environment on the grounds that they have been prevented 
from gaining access to infonnation, from participating in environmental decision
making processes or from taking legal action or for serious environmental risk or 
damage of intemational importance caused by any party whatsoever in violation 
of intemational law. 

Sanctions 

Whenever the Court finds in favor of an individual or association, it shall 
adopt any measures considered necessary for remedying the violated right, by 
ordering, according to the circumstances, whatever the party, or even the State, 
guilty of the alleged violation is or not required to do. 

If the claim by an individual or association is related to environmental 
damage, the judgement which orders the offender to pay the cost of restoring the 
damaged environment shall redress the claims of the claimant and of the 
Intemational Community. 

If the claim for compensation for general environmental damage by an 
individual or association is upheld, an order shall be made in favor of the World 
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Environmental Fund, while any claim for residual individual damage may only be 
made before the national courts and the claimant shall only have the right to costs 
before the Intemational Court. 
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