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rol de AbreviAturAs e siglAs

ACP Ação Civil Pública
ADR Alternative Dispute Resolution 
AP Ação Popular
Art. Artigo
CAAD Centro de Arbitragem Administrativa
CDC Código de Defesa do Consumidor
CNJ Conselho Nacional de Justiça
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
COPs Conferências das Partes
CPC/15 Código de Processo Civil de 2015
CPC/73 Código de Processo Civil de 1973
CPTA Código de Processo dos Tribunais Administrativos
CRFB/88 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 

emendas constitucionais posteriores
CRP/76 Constituição da República Portuguesa de 1976
ICP Inquérito Civil Público
LAV Lei de Arbitragem Voluntária
LBPA Lei que define as Bases da Política do Ambiente
SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente
STJ Superior Tribunal de Justiça
TAC Termo de Ajustamento de Conduta
TJUE Tribunal de Justiça da União Europeia
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rol de cAtegoriAs

Adequação: princípio segundo o qual deve-se buscar instru-
mentos de auxílio à composição dos litígios que confiram aos interes-
sados os melhores resultados no que toca à sua solução, conforme as 
suas especificidades.

Arbitragem: “meio privado, jurisdicional e alternativo de so-
lução de conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis 
por sentença arbitral”1.

Conciliação: “mecanismo em que as partes, auxiliadas por um 
terceiro, neutro e imparcial, identificam as questões conflituosas e, ao 
final, conseguem resolver seus conflitos de forma harmônica”2.

Cooperação: princípio processual e modelo de processo que 
norteia a atuação dos sujeitos processuais a fim de que se construa a 
solução da lide, deixando de se concentrar na figura do juiz a respon-
sabilidade pela condução do processo e sua resolução.

Direitos difusos: direitos “transindividuais, de natureza indi-
visível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato”3 

Direitos indisponíveis: direitos que não comportam atos de 
renúncia.

1 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Manual de Arbitragem: mediação e 
conciliação. 8. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 19.

2 SOARES, Erika Zanon. Conciliação e o Código de Processo Civil. In: NUNES, 
Ana (coord.). Mediação e Conciliação: teoria e prática, p. 75-90, São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 75.

3 Art. 81, parágrafo único, I. (BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 11 abr. 2020). 
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Direitos transindividuais: direitos coletivos, difusos e indi-
viduais homogêneos, conforme classificação legal contida no art. 81, 
parágrafo único do CDC.

Garantia primária: “direito subjetivo ao dever, em princípio, 
do sujeito na relação jurídica com o seu titular”4.

Garantia secundária: “direito subjetivo ao dever que, onde 
ocorra a violação, incumbe a um juiz aplicar a sanção”5.

Mediação: “intervenção construtiva de um terceiro imparcial 
junto às partes nele envolvidas, com vistas à busca de uma solução 
pelas próprias partes.”6

Meio ambiente: todos os elementos naturais da esfera terres-
tre, tais como o ar e a água, os minerais, a fauna e a flora - o chamado 
“meio ambiente natural”, bem como os elementos artificiais que com-
põem o meio ambiente urbano, além do meio ambiente cultural e, 
ainda, os elementos do chamado “meio ambiente do trabalho”.7

Métodos ou meios alternativos de resolução de disputas 
(ADR): “mecanismos outros que não o processo civil com decisão im-
posta pelo Estado-Juiz, porém, mais adequados que este para a solu-
ção de determinados conflitos.”8

Meios consensuais de resolução de disputas: “todos os instru-
mentos ou métodos pelos quais se pode obter uma solução consensu-
al para um conflito, ou seja, desde a negociação direta até a mediação, 
passando pela conciliação, que tem em comum com a mediação a uti-
lização de um terceiro auxiliar das partes com este objetivo.”9

4 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. 
Tradução de: Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, 
Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2011. Edição do Kindle.

5 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. 
Tradução de: Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, 
Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2011. Edição do Kindle.

6 SOUZA, Luciane Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos 
envolvendo entes públicos: negociação, mediação e conciliação na Esfera 
Administrativa e Judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 55.

7 WEDY, Gabriel; MOREIRA, Rafael Martins Costa. Manual de Direito Ambiental: 
de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Belo Horizonte: Forum, 
2019, p. 41-43.

8 TONIN, Maurício Morais. Arbitragem, Mediação e outros métodos de solução 
de conflitos envolvendo o Poder Público. São Paulo: Almedina, 2019, p. 66.

9 SOUZA, Luciane Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos 
envolvendo entes públicos: negociação, mediação e conciliação na Esfera 
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Microssistema da tutela coletiva: conjunto de normas de di-
versos diplomas legais que, de forma integrada, constituem um siste-
ma que regulamenta as ações voltadas à tutela dos direitos e interes-
ses transindividuais.10 

Modelo ou sistema multiportas: sistema que admite métodos 
diversificados de resolução das disputas ao longo do processo, di-
ferentes da solução adjudicada externalizada num pronunciamento 
judicial.

Solução adjudicada: solução proveniente da apreciação juris-
dicional mediante um comando decisório.

Ordem pública ambiental: sistema de caráter coercitivo, com 
determinações negativas e imposições positivas, instituído em favor 
de todos e contra todos, e dotado de enfoque holístico e autônomo 
quanto ao bem jurídico meio ambiente, garantindo a proteção dos 
seus componentes diversos (águas, ar, flora, fauna, etc.) a partir de 
um todo11.

Tutela ambiental efetiva: salvaguarda jurídica dos bens am-
bientais, pela via judicial ou extrajudical, que se concretiza no mundo 
dos fatos, por meio do cumprimento de deveres e respeito a direitos 
legal e constitucionalmente previstos.

Administrativa e Judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 26.
10 DIDIER JÚNIOR, Freddie; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Curso de Direito 

Processual Civil: processo coletivo. v. 4, 4. ed., Salvador: JusPodivm, 2009, p. 45.
11 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização 

da Constituição Brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato (org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 6. ed. rev., 
p. 77-155, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 148-149.
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INTRODUÇÃO

A tutela coletiva em matéria ambiental, no contexto brasileiro, 
embora seja deflagrada com frequência pelos seus legitimados legais 
através das ações coletivas, encontra, muitas vezes, na prática, obstá-
culos em sua efetivação. Nesse contexto é possível identificar que o 
modelo tradicional de tutela jurisdicional, pautado na solução adju-
dicada das disputas, muitas vezes mostra-se inadequado para equa-
cionar todos os problemas que decorrem dos conflitos complexos e 
abrangentes que envolvem o direito do ambiente.

É a partir dessa perspectiva que a presente obra - adaptada a 
partir da dissertação de mestrado de minha autoria – analisa as possi-
bilidades, condições e limites da utilização dos métodos alternativos 
de resolução de disputas para o alcance de maior efetividade no âm-
bito da tutela coletiva ambiental no contexto jurídico brasileiro. 

Assim, para tal, é analisado o status de bem fundamental con-
ferido ao meio ambiente, de modo a justificar sua tutela por meio de 
garantias primárias e secundárias. Esta efetividade é buscada, em 
tese, por instrumentos de garantia vigentes no ordenamento brasilei-
ro caracterizados por mecanismos de comando-e-controle e respon-
sabilização administrativa e judicial. 

Porém, nem sempre todos esses instrumentos realizam concre-
tamente a salvaguarda do meio ambiente. São, nesse sentido, apon-
tados nesta obra alguns dos óbices à plena realização das garantias 
secundárias, que se operam em última instância pela via judicial e 
repressiva de proteção ao meio ambiente, instrumentalizada pelo mi-
crossistema da tutela coletiva. Tais dificuldades, afinal, levam à inade-
quação da solução adjudicada ao propósito de alcance da tutela am-
biental efetiva no contexto de conflitos em torno de bens ambientais.

Logo, o presente estudo dará enfoque, inicialmente, à análise 
dos instrumentos jurídicos de efetividade da tutela ambiental; em se-
guida, serão trazidos os fatores que ocasionam o déficit de efetividade 
no âmbito das ações judiciais voltadas a essa tutela e; após, serão ana-
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lisadas as condições em que se faz possível adotar métodos alternati-
vos de resolução de disputas como forma de se obter tal efetividade, 
sem se descuidar a questão da natureza difusa e indisponível de tais 
direitos, sem olvidar sua natureza indisponível que impõe limites 
para a adoção de tais métodos. Por fim, análises do direito estrangei-
ro – Direito da União Europeia e Direito Português - serão também 
apresentadas, a fim de ampliar para além do ordenamento brasileiro 
a perspectiva quanto à abordagem da temática da tutela ambiental 
efetiva e da adoção de métodos alternativos.

No Capítulo 1, busca-se enfatizar a compreensão e a importân-
cia da efetividade da tutela ambiental, assim como explorar os instru-
mentos jurídicos tradicionais que em tese conduzem à sua obtenção. 

A análise inicia-se pela explanação de como se deu o processo 
de reconhecimento, em âmbito global, do meio ambiente como bem 
jurídico de caráter fundamental, que desencadeou no plano interno 
dos Estados o surgimento das Constituições Ambientais e da concep-
ção de Estado de Direito Ambiental. Esses Estados passaram a ado-
tar como princípio jurídico basilar o paradigma da sustentabilidade 
e densificaram tal paradigma mediante a instituição de uma “Ordem 
Pública Ambiental”. Foi o que se deu no caso do Brasil, mediante a 
consolidação do status de direito fundamental ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, conforme cláusula do art. 225 da CRFB/88. 
Partindo-se de tal pressuposto, faz-se breve explanação sobre a im-
portância das garantias – primárias e secundárias - aptas a salva-
guardar esses bens fundamentais e os direitos a eles correlatos.

Feito esse breve panorama, tece-se a compreensão do que seja 
uma “Tutela Ambiental Efetiva”, para em seguida, serem apresenta-
dos os instrumentos do ordenamento brasileiro voltados ao seu al-
cance. Assim, são abordados instrumentos de garantia de natureza 
extrajudicial e repressiva, que integram mecanismos de poder de 
polícia ambiental. Trata-se das normas de responsabilidade por in-
frações administrativas à lei ambiental, que contém comandos para 
cujo incumprimento cominam-se sanções. Tais normas são aplicadas, 
em regra, pelos órgãos do SISNAMA. Em seguida, são apresentados 
instrumentos extrajudiciais que compõem o microssistema da tute-
la coletiva: o Inquérito Civil Público e o Termo de Ajustamento de 
Conduta. Estes, embora não dependam da atividade jurisdicional 
para serem deflagrados, são usualmente utilizados pelos legitimados 
constitucionais e legais à propositura das ações de tutela coletiva. Em 
terceiro lugar, apresentam-se os instrumentos judiciais do microssis-
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tema da tutela coletiva manejados para promover a tutela ambiental: 
a Ação Civil Pública e a Ação Popular.

No Capítulo 2, tem-se por foco apontar os fatores que geram a 
inefetividade da tutela ambiental no âmbito da “ordem pública am-
biental” brasileira. 

Numa bordagem da realidade prática, são apresentados fato-
res que levam à inefetividade da tutela coletiva ambiental no Brasil, 
especialmente por meio das vias judiciais, no âmbito dos processos 
coletivos. São apontados como óbices à efetividade: a) a natureza com-
plexa das causas em torno do meio ambiente e seu traço de interdis-
ciplinariedade e amplitude; b) a existência de formalidades e amarras 
processuais no processo civil que tornam a via judicial inadequada 
ao enfrentamento das causas complexas; c) o comportamento predo-
minantemente adversarial dos sujeitos no processo judicial, de modo 
a dificultar a construção de soluções de forma cooperada. Conclui-se 
com o questionamento acerca da adequação da solução adjudicada 
para os conflitos em torno do meio ambiente e a necessidade de se 
buscar a adoção de outros meios para atingir uma tutela efetiva.

O Capítulo 3, por sua vez, traz a análise dos métodos alterna-
tivos de resolução de disputas (ADR), investigando-se suas modali-
dades, características, embasamento legal à luz das normas vigentes 
e, por fim, sua adequação aos conflitos coletivos em torno dos bens 
ambientais, especialmente sob a ótica da efetividade.

Inicia-se a abordagem do tema mediante a análise do modelo 
multiportas introduzido no processo civil brasileiro com o CPC/15, e 
a possibilidade de sua aplicação ao microssistema da tutela coletiva. 
Analisa-se, em seguida, as inovações introduzidas pela Lei de Me-
diação quanto à abertura de novas possibilidades de utilização dos 
meios consensuais de resolução de disputas nos litígios envolvendo a 
Administração Pública. Na sequência, são apresentados os conceitos 
e bases normativas brasileiras de três métodos alternativos expressa-
mente previstos no CPC/15: a conciliação, a mediação e a arbitragem. 
São, também, tecidas considerações quanto à adequação de cada um 
desses métodos aos conflitos em torno de interesses transindividuais.

A partir dessas análises, adentra-se à questão da aplicabilidade 
dos ADR, em especial, aqueles de viés consensual, às lides em torno 
de bens ambientais. São apresentadas as vantagens de tais métodos 
em relação à via judicial e à solução adjudicada, demonstrando-se em 
que medida podem sanar ou amenizar cada um dos óbices à efetivi-
dade descritos no Capítulo 2.
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Como contraponto, são analisadas as ressalvas que devem ser 
observadas quanto à adoção dos ADR em matéria ambiental, de modo 
a não permitir violações aos direitos indisponíveis ou à legalidade. 
São também trazidos exemplos de permissivos legais quanto à ado-
ção de soluções consensuais em matéria de aplicação da lei ambiental, 
hipóteses que indicam a plena viabilidade da utilização dos ADR no 
âmbito da tutela coletiva. A título propositivo, por fim, sustenta-se a 
tese da mediação como sendo a técnica mais adequada às caracterís-
ticas dos conflitos coletivos ambientais, sem prejuízo da adoção de 
outros métodos, a depender das peculiaridades de cada caso.

No Capítulo 4, por fim, são apresentados os estudos concernen-
tes mecanismos de tutela ambiental e normas que versam sobre a uti-
lização dos ADR nesta matéria vigentes no ordenamento português, 
sobretudo no contexto contemporâneo de reforço da proteção aos 
bens ambientais oriundo das normas do Direito da União Europeia. 

Nesse sentido, apresenta-se a base constitucional da República 
Portuguesa que consolida em seu ordenamento o Estado de Direito 
Ambiental, bem como se tecem considerações sobre a influência que o 
Direito da União Europeia exerce sobre a ordem interna portuguesa, 
no sentido de impulsionar e aprimorar os mecanismos de salvaguar-
da do meio ambiente. Ilustra-se tal hipótese com o caso do Decreto-
-Lei nº 147/2008, de 29 de julho, editado como resultado da transposi-
ção da Diretiva nº 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de abril de 2004. Em fechamento dessa análise, aborda-se o ins-
trumento judicial da tutela coletiva na ordem portuguesa – a Ação 
Popular lusa – e o instrumento administrativo de responsabilidade 
ambiental implementado pelo referido Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 
de julho.

Na sequência, de modo a se traçar um paralelo à ordem jurídica 
brasileira, abordam-se os ADR à luz da ordem jurídica portuguesa, 
investigando-se acerca de sua admissibilidade em matéria ambiental. 
Em seguida, ilustra-se a maneira de adoção dos ADR na realidade 
europeia e portuguesa em sede de conflitos ambientais, mediante a 
apresentação de dois casos: o projeto Informal Resolution of Environ-
mental Conflicts by Neighbourhood Dialogue, levado a efeito em Hanover, 
na Alemanha através da IMPEL, e o projeto MARGov, implementado 
no Parque Marinho Luiz Saldanha, em Sesimbra, Portugal.
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cApítulo 1

MEIOS TRADICIONAIS DE ALCANCE  

DA TUTELA AMBIENTAL

1.1 - MeIo AMbIente: beM FundAMentAl, bAse pArA o 

pArAdIgMA dA sustentAbIlIdAde e FundAMento do 

estAdo de dIreIto AMbIentAl

A proteção do meio ambiente a partir do seu reconhecimento 
como um bem comum de caráter fundamental é preocupação recente 
quando comparada com a tutela de outros bens jurídicos fundamen-
tais12, considerados como necessidades e interesses vitais a todas as 
pessoas e eleitos como merecedores de tutela jurídica.

A nomenclatura “bem comum” é utilizada por Luigi Ferrajo-
li para designar os bens que integram o meio ambiente. Nesse sen-
tido, o autor italiano estabelece a existência de três classes de bens 
fundamentais, a saber, (i) os bens personalíssimos, que são objeto de 
direitos passivos, isto é, de uma proteção contra ações lesivas de ter-
ceiros - a denominada “imunidade de devastação e saque” -, como, 

12 De acordo com Ferrajoli, os bens fundamentais são bens extrapatrimoniais, 
caracterizados por sua indisponibilidade e por serem objeto de direitos 
fundamentais: “Chamarei, por outro lado, de bens fundamentais os bens cuja 
acessibilidade é garantida a todos e a cada um porque objeto de outros tantos 
direitos fundamentais e que por isso, da mesma forma que estes, são subtraídos 
à lógica do mercado: como o ar, a água e outros bens do patrimônio ecológico 
da humanidade e, ainda, os órgãos do corpo humano, os fármacos considerados 
‘essenciais’ ou ‘salva-vidas’ e similares”. (FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria 
dos Direitos e dos Bens Fundamentais. Tradução de: Alexandre Salim, Alfredo 
Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cademartori. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. Edição do Kindle).
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por exemplo, os órgãos do corpo humano; (ii) os bens sociais, que são 
objeto de direitos sociais à subsistência e à saúde garantidos pela obri-
gação da sua prestação, como a água, os alimentos básicos e os medi-
camentos essenciais e; (iii) os bens comuns, que são objeto de direitos 
ativos de liberdade, abrangendo, além da imunidade de devastação e 
saque, também a faculdade ou liberdade de sua fruição, como o ar, o 
clima e os outros bens ecológicos do planeta, de cuja tutela depende o 
futuro da humanidade13. Todos esses “bens fundamentais”, conforme 
denominados por Ferrajoli, têm por característica comum sua íntima 
relação a direitos fundamentais, sendo objetos destes.

O bem fundamental “meio ambiente” é assim compreendido, 
em linhas gerais, como todos os elementos naturais da esfera terres-
tre, tais como o ar e a água, os minerais, a fauna e a flora - o chama-
do “meio ambiente natural”. Abrange, ainda, conceitualmente, todos 
os elementos artificiais que compõem o meio ambiente urbano, além 
do meio ambiente cultural e, ainda, os elementos do chamado “meio 
ambiente do trabalho”, reconhecido pela doutrina e jurisprudência 
pátrias como uma espécie autônoma de meio ambiente.14

O despertar da humanidade quanto ao caráter essencial da pre-
servação e proteção de todos esses elementos, especialmente aqueles 
que compõem o meio ambiente ecológico, deu-se, de forma mais in-
tensa somente na segunda metade do século XX.15 Acompanhou as 
transformações da sociedade moderna, de ordem social, econômica e 
tecnológica, que a tornaram cada vez mais complexa e sujeita a riscos 
antes impensados, com potencial até mesmo de exterminar todas as 
formas de vida do planeta.

13 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. 
Tradução de: Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, 
Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2011. Edição do Kindle.

14 WEDY, Gabriel; MOREIRA, Rafael Martins Costa. Manual de Direito Ambiental: 
de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Belo Horizonte: Forum, 
2019, p. 41-43.

15 Uma obra de grande repercussão na década de 1960, intitulada Silent Spring, da 
autora Rachel Carson, foi um marco importante que influenciou a mudança de 
paradigma americano e incentivou o processo de descontaminação do rio Tâmisa, 
tendo ainda contribuído para a proibição do uso do DDT e, posteriormente, para 
a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A obra buscava 
representar como seria uma primavera sem o canto dos pássaros, exterminados 
pelo uso do DDT. (LUCATO, Ana Paola Nunes Ferreira. Mediação Ambiental: a 
nova perspectiva de solução dos conflitos socioambientais no Brasil. In: NUNES, 
Ana (coord.). Mediação e Conciliação: teoria e prática, p. 17-50, São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 19).
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No curso das últimas décadas do século XX e do presente sécu-
lo, tornou-se mais frequente a ocorrência de acidentes relacionados à 
atividade humana não precavida, fenômenos da natureza resultantes 
do acúmulo da emissão de poluentes, entre outros eventos de grande 
repercussão, que ocasionam desequilíbrios de grande proporção nos 
ecossistemas, além de prejuízos incalculáveis à saúde e qualidade de 
vida de populações inteiras. Vejamos alguns exemplos que ilustram 
essas hipóteses.

Inicialmente, podemos citar o acidente da usina nuclear de 
Chernobyl, ocorrido em 1986.16 Além de resultar em mortes decorren-
tes diretamente da explosão, houve a contaminação de solos, água, 
flora e fauna, assim como o desenvolvimento de enfermidades graves 
em inúmeras pessoas que habitavam a área afetada.

A poluição produzida pelas indústrias, somada à ausência de 
tratamento adequado dos resíduos é outro exemplo. Eles acabam sen-
do descartados no ambiente sem qualquer seleção e têm produzido 
graves danos, como os que se constatam nas águas dos oceanos, onde 
verdadeiras “sopas de plástico” flutuam ao sabor das marés, provo-
cando contaminação e morte de seres marinhos.17

16 Segundo informações do sítio eletrônico da National Geographic Brasil, o 
acidente, ocorrido em 25 de abril de 1986, foi resultado de um teste mal sucedido 
que levou à sobrecarga e fusão de um dos reatores nucleares da Central Nuclear 
de V.I. Lenin. Com a explosão e exposição do núcleo do reator, o material 
radioativo foi lançado para a atmosfera. Como resultado, ao menos 28 mortes 
ocorreram de imediato em decorrência do acidente, e mais de 100 pessoas ficaram 
feridas; os efeitos da radiação atômica, por sua vez, levaram milhares de pessoas 
a ela expostas a desenvolver câncer de tireóide, entre outros tipos de câncer. 
As consequências, totais do acidente, tanto para os seres humanos quanto para 
outras espécies, porém, ainda são estudadas, não havendo neste momento dados 
conclusivos acerca de todas as suas repercussões (BLAKEMORE, Elin. Desastre 
de Chernobyl: o que aconteceu e os impactos a longo prazo. História. In: National 
Geographic. 6 jun. 2019. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.
com/2019/06/o-que-aconteceu-desastre-chernobyl-uniao-sovietica-ucrania-
energia-nuclear. Acesso em: 15 nov. 2019).

17 Conforme matéria publicada pela BBC Brasil, calcula-se que 10 milhões de 
toneladas de plástico vão parar no mar todos os anos. O lixo plástico acumula-
se em áreas do oceano onde os ventos provocam correntes circulares giratórias, 
capazes de sugar qualquer detrito flutuante, promovendo um fenômeno 
conhecido como “sopa de plástico”, que faz com que pequenos fragmentos 
do material fiquem suspensos abaixo da superfície da água. Esses materiais 
podem levar centenas de anos para se decompor, sendo que nesse processo a 
decomposição em micropartículas plásticas acarreta contaminações graves de 
pequenos animais e de microorganismos marinhos. Já os resíduos de tamanhos 
maiores, como, por exemplo, sacos plásticos, costumam se enroscar nos animais 
ou ser por eles ingeridos, quando confundidos com alimentos, ocasionando a sua 
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A emissão de CO2 e outros gases que geram o “efeito estufa” 
em excesso é fator que vem desencadeando o fenômeno do aqueci-
mento global e acarretando as notórias mudanças climáticas nos úl-
timos anos. Segundo projeções feitas por pesquisadores e cientistas, 
o processo de aumento da temperatura do globo terrestre ocasiona 
modificações radicais em sua superfície, tornando mais severa a con-
dição ambiental para a sobrevivência de diversas espécies de seres 
vivos e, logicamente, para a espécie humana.18

Por fim, o mais recente episódio de Pandemia da COVID-19 
do ano de 2020, ocasionado pela proliferação do vírus SARS-Cov-2, 
oriundo da China para o restante do globo, foi fenômeno que deixou 
clara a direta relação entre a perda da biodiversidade e o aquecimen-
to global provocados pela ação humana e o aumento das chances de 
incidência e proliferação de novas doenças zoonóticas.19

No Brasil, desastres associados às atividades exploratórias dos 
recursos minerais também têm se destacado nos últimos anos.20 Os 

morte. A contaminação da vida marinha pelo plástico, por consequência, pode 
gerar ainda prejuízos à saúde humana, por meio do consumo de peixes e outros 
frutos do mar contaminados (CINCO gráficos que explicam como a poluição por 
plástico ameaça a vida na Terra. In: BBC News Brasil. 16 dez. 2017. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-42308171. Acesso em: 15 nov. 2019).

18 Segundo projeções recentes feitas por cientistas franceses, há possibilidade de 
aumento da temperatura terrestre em até 7°C até 2100. Alguns efeitos práticos 
da acentuação do aquecimento global, segundo os cientistas, são: aumento 
das ondas de calor, prolongamento de períodos de secas, maior incidência de 
incêndios florestais, dificuldades para as atividades agrícolas etc. (NOVAS 
projeções científicas apontam +7ºC em 2100. Meio Ambiente. In: Notícias UOL. 
17 set. 2019. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-
noticias/redacao/2019/09/17/novas-projecoes-cientificas-apontam-7c-em-2100.
htm. Acesso em: 16 nov. 2019).

19 Estudo promovido pela ONU, consolidado em um Relatório divulgado em julho 
de 2020, elucida a relação entre as mudanças ambientais provocadas pela ação 
humana e a disseminação de patógenos entre animais e seres humanos – as 
chamadas doenças zoonóticas – como a COVID-19. De acordo com o estudo, 
fatores como crescimento populacional, exploração madeireira, indústrias 
extrativas, agricultura etc. levaram à perda de habitat e de biodiversidade, 
fazendo desaparecer barreiras naturais que afastavam o ser humano desses 
patógenos. (ONU. UN Environment programme. Novo relatório da ONU sobre 
zoonoses será lançado em julho. 04 jun. 2020. Disponível em: https://www.
unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/novo-relatorio-
da-onu-sobre-zoonoses-sera-lancado-em-julho. Acesso em: 24 jan. 2021)

20 Vale destacar que, de acordo com dados oficiais da Agência Nacional de Águas 
há em média mais de três acidentes com barragens ao ano no Brasil (embora a 
própria Agência admita ainda existir casos que não são registrados, bem como 
barragens que não são informadas ao governo federal). Ademais, conforme 
veiculado pelo sítio eletrônico Agência Pública, “há outro dado preocupante 
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casos de maior repercussão foram os rompimentos das barragens 
de rejeitos de minérios ocorridos em Mariana/MG (2015)21 e Bruma-
dinho/MG (2019)22, causadores de mortes de centenas de pessoas, a 
contaminação de rios e do mar e a exterminação de quase todas as 
formas de vida inseridas naqueles ecossistemas em decorrência da 
contaminação com metais pesados.

Acontecimentos como os descritos acima exemplificam o po-
tencial nocivo da sociedade de risco23 contemporânea para a manu-
tenção do equilíbrio dos ecossistemas terrestres e a preservação des-
tes e de seus recursos para as presentes e futuras gerações.

Sensível a tal quadro, a comunidade internacional, por meio 
dos organismos internacionais, como a ONU, tem buscado debater 

no sistema nacional: duas em cada cinco barragens registradas não possuem 
atos de autorização, isto é, sequer foram outorgadas, concedidas, licenciadas, 
entre outros.” (FONSECA, Bruno. Brasil registra mais de três acidentes em 
barragens por ano. In: Agência Pública. 30 jan. 2019. Disponível em: https://
apublica.org/2019/01/brasil-registra-mais-de-tres-acidentes-em-barragens-por-
ano/#Link1. Acesso em: 17 nov. 2019).

21 O rompimento da barragem em Mariana ocorreu na tarde de 5 de novembro 
de 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro do município 
brasileiro de Mariana, Minas Gerais. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de 
mineração denominada “Fundão”, controlada pela Samarco Mineração S.A., 
um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, 
a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. (ROMPIMENTO de 
barragem em Mariana. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. 2019. Disponível 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Mariana. 
Acesso em: 17 nov. 2019).

22 O rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, resultou 
em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem 
de rejeitos, classificada como de “baixo risco” e “alto potencial de danos”, era 
controlada pela Vale S.A. e estava localizada no ribeirão Ferro-Carvão, na região 
de Córrego do Feijão, no município brasileiro de Brumadinho, a 65 km de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. (ROMPIMENTO de barragem em Brumadinho. In: 
WIKIPEDIA: the free encyclopedia. 2019. Disponível em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Rompimento_de_barragem_em_Brumadinho. Acesso em: 17 nov. 2019).

23 A expressão “sociedade de risco” foi introduzida pelo autor Ulrich Beck, 
em obra assim intitulada e publicada em 1986. O mesmo autor, em obra mais 
recente, “A Sociedade de risco mundial – em busca da segurança perdida”, 
refere-se à expressão por ele criada, enfatizando que “resume uma época da 
sociedade moderna que não só se livra das formas de vida tradicionais, como 
também questiona os efeitos secundários de uma modernização bem-sucedida: 
biografias inseguras e perigos inimagináveis que atingem todos e contra os quais 
já ninguém se pode proteger de forma adequada” (BECK, Ulrich. A Sociedade 
de risco mundial: em busca da segurança perdida. Tradução de: Marian Toldy 
e Teresa Toldy. Lisboa: Edições 70, 2015. Título original: Weltrisikogesellschaft: Auf 
der Suche nach der verlorenen Sicherheit. Edição do Kindle).
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e incentivar os Estados à adoção de compromissos relacionados à 
agenda da proteção ambiental. Um dos marcos principais que deram 
início à mobilização internacional pela causa ambiental foi a célebre 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, rea-
lizada em Estocolmo - Suécia em 1972.24

Dessa conferência resultaram diversos princípios que traduzi-
ram a preocupação dos países com a preservação dos recursos natu-
rais não renováveis mediante seu uso racional, garantindo-se assim 
o seu acesso para as futuras gerações. Concepções que, mais tarde, 
vieram a integrar a definição da locução “desenvolvimento sustentá-
vel”, a qual veio a ser expressamente adotada na Declaração do Rio de 
Janeiro de 1992, em 11 dos seus 27 princípios.25

Foi, também em 1992, durante a Conferência das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de 
Janeiro, que restou elaborada a UNFCCC26 - a Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima27 - assinada por represen-
tantes de 179 países. Tal documento foi resultado de negociações in-
ternacionais ocorridas na década de 1990, quando a Assembleia Geral 
das Nações Unidas deu início à formatação da referida convenção.

Na temática atinente às mudanças climáticas, deliberações 
posteriores, as chamadas “Conferências das Partes” (COPs), são fei-
tas anualmente, com decisões consensuais e unânimes dos Estados 
partes signatários, dotadas de força vinculante. Dessas conferências 
resultaram documentos importantes, como o Protocolo de Quioto 
(COP3)28 e o Acordo de Paris (COP21)29. Neste último, destaca-se o re-

24 Desta Conferência resultou a Declaração de Estocolmo, cujo teor original 
está disponível em: UNITED NATIONS. Declaration of the United Nations 
Conference on the Human Environment. 1972. Disponível em: http://www.un-
documents.net/aconf48-14r1.pdf. Acesso em: 02 mai. 2020.

25 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed. rev. 
atual. e ampl., São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 78.

26 Sigla em inglês de “United Nations Framework Convention on Climate Change”.
27 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Disponível em: https://www.mma.gov.br/
clima/convencao-das-nacoes-unidas. Acesso em: 31 out. 2019.

28 Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente: “Criado em 1997, o 
Protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, logo após o atendimento 
às condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de países-
membros da Convenção e que fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total 
das emissões de 1990. Durante o primeiro período de compromisso, entre 2008-
2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia comprometeram-se 
a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para uma média de 5% 
em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as Partes 
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conhecimento da ameaça potencialmente irreversível à humanidade 
provocada pelas mudanças climáticas e a estipulação de medidas vol-
tadas à limitação do aumento da temperatura global a 1,5°C acima da 
apurada na era pré-industrial.30  

A partir de tal “consenso” global, deflagrado no século XX, 
iniciou-se o movimento em âmbito dos Estados pela efetivação, em 
seus ordenamentos internos, dos direitos fundamentais afetos aos 
bens ambientais.31

se comprometeram a reduzir as emissões de GEE em pelo menos 18% abaixo 
dos níveis de 1990 no período de oito anos, entre 2013-2020. Cada país negociou 
a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a 
capacidade de atingi-la no período considerado. O Brasil ratificou o documento 
em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do 
Decreto Legislativo nº 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases de 
efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo. No entanto, 
continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção.” 
(BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Protocolo de Quioto. Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-
quioto.html. Acesso em: 11 abr. 2020).

29 Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente: “O Acordo de Paris foi 
aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso 
ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem 
menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar 
o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para que 
comece a vigorar, necessita da ratificação de pelo menos 55 países responsáveis 
por 55% das emissões de GEE. O secretário-geral da ONU, numa cerimônia em 
Nova York, no dia 22 de abril de 2016, abriu o período para assinatura oficial 
do acordo, pelos países signatários. Este período se encerrou em 21 de abril de 
2017. Para o alcance do objetivo final do Acordo, os governos se envolveram na 
construção de seus próprios compromissos, a partir das chamadas Pretendidas 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em inglês). Por 
meio das iNDCs, cada nação apresentou sua contribuição de redução de emissões 
dos gases de efeito estufa, seguindo o que cada governo considera viável a partir 
do cenário social e econômico local. Após a aprovação pelo Congresso Nacional, 
o Brasil concluiu, em 12 de setembro de 2016, o processo de ratificação do 
Acordo de Paris. No dia 21 de setembro, o instrumento foi entregue às Nações 
Unidas. Com isso, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e tornaram-
se compromissos oficiais.” (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Acordo de 
Paris. Disponível em: https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-
unidas/acordo-de-paris. Acesso em: 11 abr. 2020).

30 WEDY, Gabriel; MOREIRA, Rafael Martins Costa. Manual de Direito Ambiental: 
de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Belo Horizonte: Forum, 
2019, p. 436.

31 Esses bens comuns, vale pontuar, sofreram em verdade uma transformação no 
que tange à sua caracterização como tais; outrora eram considerados coisas ou 
bens patrimoniais e disponíveis, porém, a partir da constatação de sua escassez 
e finitude, deixaram de ser assim considerados e passaram a ter o status de bens 
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No plano do constitucionalismo, teve início a fase das chama-
das “Constituições Ambientais”, assim entendidas por consagrarem 
em seus textos, entre os direitos fundamentais, aqueles relacionados 
à proteção ao meio ambiente. Tal proteção se dá mediante o estabe-
lecimento de normas que ora traduzem fundamentos ou objetivos do 
Estado, ora direitos e deveres fundamentais, ora princípios setoriais 
entre outros tópicos específicos.32

Nesse sentido, Constituições como a brasileira (1988), a portu-
guesa (1976), a espanhola (1978), a alemã (1949, revista em 1994) e a 
grega (1975), dentre outras, trazem referências expressas ao meio am-
biente. Reconhecem o seu valor perante todos e o dever, sobretudo do 
Estado, de assegurar a sua proteção.33

Assim, uma vez reconhecido nas Constituições o status de di-
reito fundamental do direito difuso de toda a coletividade ao meio 
ambiente sadio e equilibrado, consolida-se a concepção de Estado de 
Direito Ambiental. Tal consolidação, como explica José Rubens Mora-
to Leite, advém da continuidade do processo de superação de modelos 
antigos de Estado, iniciado com o Estado Liberal clássico e sucedido 
pelo Estado do Bem-Estar Social. Mais recentemente, portanto, peran-
te a conscientização quanto ao esgotamento dos recursos naturais, o 
risco de catástrofes ambientais e os graves problemas resultantes do 
processo de globalização e a hegemonia do sistema capitalista34, dá-se 

fundamentais. É o que explica Ferrajoli: “Manifesta-se, em segundo lugar, a 
transformação em bens comuns de muitos bens ecológicos que, até há poucos 
anos, não eram nem mesmo bens mas simplesmente coisas, como a água e a 
atmosfera, e que, a causa da superveniente escassez e vulnerabilidade devidas 
às crescentes agressões e devastações, tem-se revelado fundamentais para 
a sobrevivência do gênero humano”. (FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos 
Direitos e dos Bens Fundamentais. Tradução de: Alexandre Salim, Alfredo 
Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior e Sérgio Cademartori. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. Edição do Kindle).

32 ROTHENBURG, Walter Claudius. A Constituição Ecológica. In: KISHI, Sandra 
Akemi Shimada et. al. (org.) Desafios do Direito Ambiental do Século XXI: 
estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado, p. 813-831, São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 815.

33 ROTHENBURG, Walter Claudius. A Constituição Ecológica. In: KISHI, Sandra 
Akemi Shimada et. al. (org.) Desafios do Direito Ambiental do Século XXI: 
estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado, p. 813-831, São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 815.

34 Como assinalam Josemar Soares e Maria Claudia Antunes de Souza em artigo 
sobre a sociedade de consumo e suas implicações existenciais na dimensão da 
sustentabilidade, “a perda do contato do homem com a natureza e o apoio das 
instituições na continuação da cultura do consumo fez com que os homens 
acreditassem ser senhores de si, independentes e alheios aos demais e ao ambiente 


