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VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - 
PORTUGAL

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO

Apresentação

Na cidade de Braga, uma das mais belas e históricas do continente europeu, no da 08 de 

setembro de 2017, realizou-se o VII Encontro Internacional do CONPEDI.

Com muita honra, a Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho, 

a Professora Doutora Gemma Perez, investigadora da Universidade do Minho, o Professor 

Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, Professora Doutora Gema Perez Souto (Universidade do Minho). e o 

Professor Doutor Fabricio Veiga Costa da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Brasil se 

encontraram para coordenar o Grupo de Trabalho de Direito Ambiental e 

Socioambientalismo.

Fruto desse encontro, após a apresentação oral dos pesquisadores, esta publicação se tornou 

possível.

No trabalho apresentado pelo pesquisador Elcio Nacur Rezende, discutiu-se a 

responsabilidade civil ambiental, construindo-se uma análise comparativa do tema proposto 

na perspectiva Brasil-Portugal.

No estudo dos “saberes locais de cura de mulheres quilombolas, patrimônio cultural imaterial 

em desaparecimento”, apresentado por Márcia Rodrigues Bertoldi, foi possível problematizar 

temática transdisciplinar, de relevância prática e atual.

O debate do tema “Ecopontos: um mecanismo de inserção social e densificação da 

cidadania”, proposto por Camila Rabelo de Matos Silva Arruda e Leticia Maria de Oliveira 

Borges, permitiu reflexões relevantes nos estudos do direito ambiental e sustentabilidade.

”A inexistência de um regime jurídico da água virtual e a (in) justiça ambiental” foi tema 

original, inovador e interdisciplinar debatido por Thaís Dalla Corte.



O estudo da “Biogrilagem”, objeto de análise proposta por Camile Serraggio Girelli e 

Alessandra Vanessa Teixeira, permitiu que os integrantes do respectivo Grupo de Trabalho 

construíssem reflexões sobre tema de interesse da sociedade contemporânea, e de relevante 

importância para a ciência do Direito.

“Os impactos da mineração no meio físico, biótico e socioeconômico” movimentou as 

discussões científicas, indo muito além do estudo técnico do direito ambiental, considerando-

se que Leila Cristina do Nascimento e Silva e José Claudio Junqueira Ribeiro propuseram 

análises das consequências vivenciadas pelos cidadãos e demais seres vivos atingidos direta 

ou indiretamente pela prática da mineração.

O estudo multidisciplinar da “justiça ambiental e a igualdade de gênero no século XXI”, 

apresentado por Patrícia Nunes Lima Bianchi e Jaime Meira do Nascimento Junior, 

problematizou a proteção jurídica, a inserção social e o contexto histórico ao qual se 

encontram inseridas as mulheres, correlacionando o debate jurídico proposto com a justiça 

ambiental.

A proposta de criação de um “Estado transnacional para a efetivação do direito ao meio 

ambiente no mundo”, tema apresentado por Giovanni José Pereira, trouxe o debate das 

questões ambientais no contexto do direito internacional e a preocupação da sociedade 

globalizada com temática de interesse da humanidade.

“A política nacional de resíduos sólidos”, e o estudo do presente tema no contexto da 

realidade vivenciada pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil, foi objeto de 

investigação proposto por Nicia Beatriz Monteiro Mafra e Izabel Cristina Bruno Bacellar 

Zaneti, que permitiu correlacionar questões ambientais com inclusão social.

A participação popular como instrumento de legitimação democrática das decisões tomadas 

no âmbito dos direitos socioambientais, no contexto das sociedades sustentáveis, 

movimentou e instigou as reflexões atinentes ao direito ambiental a partir de proposições 

trazidas por Lyssandro Norton Siqueira.

A proteção do meio ambiente, a partir da paisagem sonora, a ecologia acústica no contexto 

do campo sonoro e da paisagem sonora, bem como o estudo da topofilia, foram provocações 

atuais e inovadoras trazidas na apresentação de Vivian do Carmo Bellezzia.

O princípio do poluidor-pagador e a tributação ambiental, objeto de pesquisa proposto por 

Rodrigo Marcellino da Costa Belo, levantou a seguinte problemática cientifica: incentivos 



fiscais e tributários em razão de questões ambientais, podem ser vistos como uma forma de 

educação ambiental?

A alfabetização ecológica, educação ambiental, cidadania e democracia na sociedade 

contemporânea e sustentável foram temas abordados por Caroline Bresolin Maia Cadore e 

Jéssica Cindy Kempfer.

O debate dos temas apresentados despertou a curiosidade epistemológica, evidenciou a 

falibidade do conhecimento, a provisoriedade das conclusões científicas, além de permitir aos 

integrantes do diálogo a oportunidade de propor e apresentar aporias, elementos esses 

imprescindíveis ao pensamento crítico.

Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho,

Professora Doutora Gema Perez Souto, da Universidade do Minho,

Professor Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Câmara,

Professor Doutor Fabrício Veiga Costa, da Universidade de Itauna.

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Revista CONPEDI Law Review, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.
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A NECESSIDADE DE UM ESTADO TRANSNACIONAL PARA EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO AO MEIO AMBIENTE NO MUNDO

THE NEED FOR A TRANSNATIONAL STATE FOR THE ENFORCEMENT OF 
THE RIGHT TO THE ENVIRONMENT IN THE WORLD

Camila Menezes de Oliveira 1
Giovanni Jose Pereira 2

Resumo

O objetivo dessa pesquisa é analisar as normas de direito internacional, notadamente sobre a 

sua eficácia, tendo em vista o princípio da não-intervenção e da soberania dos Estados. Isso 

impede a efetividade do Direito Internacional Ambiental, razão pela qual defende-se a 

criação de um Estado Transnacional cujas normas tenham caráter jus cogens. O marco 

teórico desse trabalho é Salem Hikmat Nasser e Fernando Rei. O método de estudo é 

indutivo e sistêmico. Concluir-se-á que é necessário criar um Estado Transnacional para que 

seja possível efetivar o controle do meio ambiente.

Palavras-chave: Palavras-chave: direito internacional ambiental, Efetividade das normas 
internacionais, Cooperação, Norma não-impositiva, Jus cogens, Estado transnacional

Abstract/Resumen/Résumé

The objective of this research is to analyze the rules of international law, especially its 

effectiveness, in view of the principle of non-intervention and the sovereignty of States. This 

avoids the effectiveness of International Environmental Law, which is why it advocates the 

creation of a Transnational State whose rules have jus cogens character. The theoretical 

framework of this work is Salem Hikmat Nasser and Fernando Rei. The method of study is 

inductive and systemic. It will be concluded that it is necessary to create a Transnational 

State in order to be able to control the environment.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Keywords: international environmental law, 
Effectiveness of international standards, Cooperation, Non-taxing standard, Jus cogens, 
Transnational state
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INTRODUÇÃO 

 

Com a Revolução Industrial, o meio ambiente passou a ser utilizado de forma 

desordenada, o que implicou na redução da camada de ozônio, ocasionando o efeito 

estufa e as mudanças climáticas que são evidenciadas em todo mundo. As calotas 

polares estão derretendo, evidenciam-se as chuvas ácidas, além de problemas 

relacionados com a diversidade biológica, degradação dos recursos minerais e 

ambientais, bem como problemas de saneamento conjugados com o lixo, o 

abastecimento de água e a destinação do esgoto sanitário, esses últimos diretamente 

relacionados com a pobreza e o crescimento populacional. Todos esses efeitos são 

observados em todo o mundo, razão pela qual a preocupação com a natureza ultrapassa 

os limites de cada nação. Os problemas transbordam os limites dos Estados-Nação e 

juntos com o fenômeno da Globalização passam a ser desafios comuns para toda  a 

humanidade 

A partir do momento em que a natureza passou a ameaçar o homem, o que se 

demonstrou  após a ocorrência das catástrofes e demais consequências acima elencadas, 

a comunidade internacional passou a se unir para estabelecer os princípios que deveriam 

ser observados por cada país para que seja possível efetivar o Direito ao Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Observou-se que os limites para a proteção do meio ambiente ultrapassam as 

fronteiras geográficas de cada nação, motivo pelo qual as diretrizes do Direito 

Ambiental de cada nação devem estar diretamente atreladas ao Direito Internacional, 

uma vez que aquele estabelece os princípios e normas que regem o direito ao meio 

ambiente equilibrado, enquanto esse prevê as possíveis soluções para os problemas 

ambientais de forma planetária. 

Entretanto, a efetividade desse Direito Internacional Ambiental encontra 

limites na soberania de cada nação, a qual consiste na discricionariedade de cada Estado 

atuar de forma independente, facultando-lhe a possibilidade de aderir ou não aos 

Tratados e Convenções Internacionais.  

Verificar-se-á que não se pode mais admitir que a soberania consista na 

liberdade dos Estados de atuarem independentemente e de forma isolada, à luz do seu 

interesse específico e próprio. A soberania de hoje deve consistir numa cooperação 

internacional em prol de finalidades comuns, pelo que não pode considerar um Estado 

de forma isolada, mas sim como membro de uma ordem internacional.  
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Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral abordar sobre a 

efetividade das normas de Direito Internacional Ambiental para detectar se elas podem 

contribuir para garantir um Direito ao Meio Ambiente sustentável. 

Buscar-se-á, analisar a importância do Meio Ambiente e o papel do Direito 

Internacional que atua como agente cooperador das nações para que estas estabeleçam 

as regras necessárias para controlarem e penalizarem a degradação do meio ambiente, 

estabelecendo critérios de fiscalização e proteção da natureza.  

Analisar-se-á, especificamente, as principais organizações internacionais, 

desde o Greenpeace até as Conferências realizadas pela Organização das Nações Unidas 

– ONU, analisando os objetivos da Conferência de Estocolmo, da ECO/1992, do Rio + 

10 e do Rio + 20, de forma a levantar os resultados desses encontros para a proteção do 

meio ambiente por todas as nações. Em seguida, será estudada a limitação das normas 

internacionais diante do princípio da soberania dos Estados-Nações. Também será 

estudada a natureza das normas jus cogens e soft law. Nesse contexto, verificar-se-á a 

solução traçada por alguns estudiosos das normas internacionais, os quais defendem a 

necessidade de um Estado Transnacional para que seja possível efetivar as normas 

internacionais de Direito Ambiental, de forma que elas sejam impositivas e observadas 

por cada nação. 

Como marco teórico, adotar-se-á o entendimento apresentado por Salem 

Hikmat Nasser e Fernando Rei, no sentido de que o direito internacional é feito por uma 

sociedade de Estados diversos em suas características e interesses; que entre esses 

Estados opera um permanente jogo de forças que influencia o direito por eles produzido. 

Assim, por meio do método indutivo e sistêmico, analisando a doutrina que 

estuda o Direito Internacional Ambiental, bem como sobre o Direito Constitucional, 

notadamente com relação ao princípio da soberania dos Estados, far-se-á uma análise da 

efetividade das normas internacionais ambientais para garantirem a proteção da 

natureza. Para tanto será pesquisada a complexidade da realidade do meio ambiente no 

mundo, analisando as suas transformações e verificando os resultados obtidos por meio 

das Conferências realizadas pela ONU, para levantar as necessidades atuais da 

sociedade de forma a concluir sobre qual seria a solução para que as normas de âmbito 

externo sejam efetivas e impositivas, capazes de controlarem a degradação da natureza 

de forma planetária. 

O presente tema é de suma importância, visto que nos últimos anos a questão 

ambiental passou a ser relevante e os Estados, diante da faculdade e discricionariedade 
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para aderirem aos Tratados e Convenções Internacionais, dificultam que o Direito 

Internacional Ambiental possa agir de forma efetiva sobre cada uma das nações, seja 

controlando ou penalizando os Estados, cidadãos e empresas que degradam o meio 

ambiente. 

 

 

1. DIREITO AMBIENTAL E O PAPEL DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

 

Enquanto a natureza não ameaçou a vida humana, buscou-se o 

desenvolvimento econômico, sem preocupar-se com as questões ambientais, 

degradando-o sem limites. A partir do momento que as alterações climáticas e 

ambientais interferiram na vida das pessoas, passou-se a buscar soluções para promover 

a proteção do meio ambiente, de forma que haja um equilíbrio entre o almejado 

desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a promoção social.  

Nesse sentido, Salem Hikmat e Fernando Rei explicam: 

 
Estabeleceu-se um paradoxo no tratamento das questões ambientais de 
alcance global: a monumental descoberta de que a continuidade da vida na 
Terra pode ser impossibilitada se for quebrado o delicado equilíbrio 
construído pela natureza ao longo de milênios tornou-se uma constatação 
banal. Trata-se de um fato de vital importância para a humanidade e, apesar 
disso, lembra-lo parece soar como a repetição de um mantra óbvio e 
dispensável. (NASSER; REI, 2006, p. 19) 

 

Antônio Augusto Cançado sustenta que à medida que a degradação do meio 

ambiente ocorreu de forma global, tornou cada um dos seres humanos responsável por 

enfrentá-la com consciência, desenvolvendo a “inteligência ecológica”. (TRINDADE, 

1993, p. 227). 

Os grandes desastres ambientais são os grandes responsáveis pela consciência 

ambiental objetada pelo mencionado movimento da “inteligência ecológica”, 

destacando que os desastres serviram como alerta de que a solução para os problemas 

ambientais não poderia vir de cada Estado, mas sim, pelo conjunto de esforços de cada 

nação, regrados pelos ditames do Direito Internacional. (FRANCO NETO, 2011 p. 70) 

Sidney Guerra explica que a pessoa humana passou a ser um ator internacional 

com o advento da Declaração Universal de Direitos de 1948, quando se concebeu a 

internacionalização dos direitos humanos. Assim, no âmbito ambiental dissipa-se, a 
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mudança no comportamento humano, conferindo a ele o dever de promover a proteção e 

a preservação do meio ambiente, preocupando-se com as gerações futuras. (GUERRA, 

2006, p. 53) 

Diversos documentos internacionais são elaborados para proteger a natureza, 

tanto no plano global, quanto regional. Esse sistema internacional de proteção ambiental 

busca englobar áreas específicas como a Antártica ou temas gerais como a fauna e a 

flora, o ar, os lagos, os mares, etc.  

Salem Hikmat e Fernando Rei entendem que as relações jurídicas ambientais 

globais são relações multilaterais entre os Estados que exige um direito participativo de 

necessidade consensual: 

 
A crescente consciencialização dos Estados pela matéria ambiental permite 
hoje afirmar que existe uma pacífica aceitação no plano internacional de que 
as relações jurídicas ambientais globais são relações multilaterais entre 
Estados, que envolvem também os atores secundários das relações 
internacionais, onde foi possível conformar um direito participativo de 
necessidade consensual, nomeadamente no recente exercício das 
Convenções-Quadro, inovadora modalidade jurídico-instrumental de fundar 
as bases de um trabalho normativo, de caráter intermitente, que necessita de 
(e exige) permanente atualização. (NASSER; REI,  2006, P. 10-11) 

 

Entretanto, tem-se que o papel do Direito Internacional Ambiental é de 

cooperação, tendo em vista que ele é feito por uma sociedade composta por diversos 

Estados-Nações que operam conforme as suas características e interesses, calcados pelo 

princípio da não-intervenção e da soberania, pelo que nas palavras de Salem Hikmat e 

Fernando Rei , é necessário o Direito Internacional do Meio Ambiente para regular estas 

relações: 

 
Internacionalizada a questão ambiental e havendo um direito internacional do 
meio ambiente, este conhece uma evolução que acompanha evidentemente a 
evolução do conhecimento da dimensão internacional dos problemas 
ambientais, mas que está igualmente submetida às dinâmicas que determinam 
as características e o funcionamento do direito internacional com um todo, 
assim como o seu progresso ao longo do século XX. Ou seja, para uma 
compreensão mais acurada da história do direito internacional do meio 
ambiente, além de levar em consideração o avanço do entendimento da 
relação entre o homem e natureza, do funcionamento desta última e do seu 
caráter necessariamente total, é preciso não perder de vista que o direito 
internacional é feito por uma sociedade de Estados diversos em suas 
características e interesses; que entre esses Estados opera um permanente 
jogo de forças que influencia o direito por eles produzido; que, ao longo do 
século XX, houve uma multiplicação sem precedentes do número de Estados 
que faz com que as relações internacionais e o direito fiquem mais 
complexos; que nesse mesmo período impôs-se gradualmente uma lógica que 
privilegia a cooperação em detrimento do conflito nas relações internacionais 
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e no seu direito, que, finalmente, essa dinâmica de maior cooperação se viu 
acompanhar de uma crescente institucionalização do cenário internacional. 
(NASSER; REI, 2006, p. 21) 

 

Foi diante desse contexto que surge o Direito Internacional do Meio Ambiente 

que se fundamenta pela cooperação que se deve dar aos Estados-Nações, por meio de 

normas, conferências, tratados e convenções que estabelecerão os princípios a serem 

observados por cada país.  

Passa-se, assim, à análise das principais Conferências Internacionais realizadas 

pela ONU – Organização das Nações Unidas, com o fito de estabelecer na ordem 

internacional as normas que deverão ser observadas pelos Estados de forma a promover 

a proteção do meio ambiente de forma sustentável. 

 

1.1 Conferências Internacionais Organizadas pela ONU 

 

Diante dos graves acidentes ambientais e degradações da natureza 

evidenciados em todo o planeta, verificou-se a necessidade de se desenvolver os 

princípios e normas ambientais tanto em âmbito nacional, quanto no internacional. 

Para tanto a Organização das Nações Unidas realizou Conferências em que 

reunia diversos países, visando o estabelecimento das regras que deveriam nortear a 

proteção do meio ambiente de forma a mantê-lo equilibrado em âmbito global.  

No ano de 1971 surgiu no Canadá o movimento denominado Greenpeace, cujo 

objetivo era promover em caráter mundial, as ações necessárias para a formação de uma 

consciência ecológica, bem como para a efetivação do meio ambiente.  

Fernando Gabeira explica que o Greenpeace se baseia na ideia de conscientizar 

o ser humano sobre a sua responsabilidade para com o meio ambiente, enfatizando a 

questão da consciência de cada um diante de uma injustiça, quando a pessoa deve optar 

por agir contra determinado  ato que é prejudicial à natureza ou deixá-lo acontecer. 

Assim, esse movimento denuncia os atos degradatórios da natureza pelo mundo 

convocando a sociedade para manifestarem contra as ações que prejudicam o meio 

ambiente. (GABEIRA, 1988, p. 117) 

Uma das grandes conquistas do Greenpeace foi a redução do despejo de 

resíduos nucleares no fundo do mar, principalmente pela Inglaterra que no ano de 1980 

interrompeu com o alijamento por causa da pressão internacional. (GABEIRA, 1988, p. 

29-41) 
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Assim, diante dos graves acidentes ambientais que ocorreram no final da 

década de 1960, a Organização das Nações Unidas – ONU decidiu preocupar-se com o 

meio ambiente e passou a realizar conferências em todo o mundo, visando à proteção do 

meio ambiente. E o Greenpeace foi o pontapé inicial para a preocupação com o meio 

ambiente no âmbito internacional. 

A Conferência de Estocolmo no ano de 1972 foi a primeira reunião dos países, 

organizada pela ONU – Organização das Nações Unidas – cujo objetivo foi tratar sobre 

os problemas ambientais que já eram evidenciados na época. 

Vanessa de Castro Rosa explica que a Conferência de Estocolmo preocupou-se 

tanto com as questões ambientais quanto sociais, visto que discutiu-se sobre controle 

demográfico, ausência de alimentos, além do choque entre o almejado crescimento 

econômicos dos países subdesenvolvidos e o espírito de conservação do meio ambiente 

que passou a ser dissipado pelos países desenvolvidos. (ROSA, 2016, p. 68). 

Dimas Simões Franco Neto explica que a principal influência da Conferência 

de Estocolmo foi apresentar ao mundo a preocupação de cada nação diante da crise 

ambiental global, a qual era um desafio coletivo de toda a humanidade. (FRANCO 

NETO, 2011, p. 77). 

Essa primeira Conferência da ONU teve como resultado a Declaração das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, bem como na criação do Plano de Ação 

para o Meio Ambiente e na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). 

A criação do mencionado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

– PNUMA (1972) teve como principal objetivo coordenar, no âmbito internacional, não 

só a proteção do meio ambiente como também promover que o desenvolvimento 

econômico ocorra de forma sustentável. Para tanto, o PNUMA trabalha em conjunto 

com outras entidades da ONU, bem como com organizações de governos nacionais e 

internacionais, inclusive não governamentais. 

Importante destacar que no ano de 1982, o PNUMA realizou a Conferência de 

Nairóbi, ocasião em que foi formada a Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a qual pretendia estabelecer as normas necessárias para que se 

obtenha um equilíbrio entre o crescimento econômico e a proteção da natureza, o que 

culminou na elaboração da agenda global em 1987, denominada Relatório Brundtland 

ou Relatório Nosso Futuro Comum. Mencionado relatório trazia os alicerces para se 

obter o desenvolvimento sustentável.  

11



No Brasil, no ano de 1992 teve a ECO/1992, a qual foi organizada pela ONU, 

também conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento ou “Cúpula da Terra”, ocorrida no Rio de Janeiro, debateu sobre os 

problemas ambientais no mundo e traçou os princípios necessários para garantir um 

desenvolvimento sustentável, regendo-se pelo Relatório retromencionado: Nosso Futuro 

Comum. (ROSA, 2016, P. 74) 

A ECO/1992 teve como resultado a Agenda 21, a Declaração do Rio, a 

Convenção-Quadro sobre mudanças climáticas, a Convenção Quadro sobre 

Biodiversidade e a Declaração de Princípios sobre Florestas.  

Até aqui, restringiram-se as Conferências em estabelecer regras, princípios 

norteadores e necessários para se conseguir um meio ambiente equilibrado que atenda 

aos princípios do Desenvolvimento Sustentável. Foi o início da regulação normativa por 

meio dos princípios que deveriam reger o Direito Ambiental. 

Entretanto, importante destacar a grande influência da Cúpula da Terra 

(ECO/1992) para o Direito Internacional do Meio Ambiente, visto que o 

desenvolvimento da proteção da natureza em âmbito global foi um dos seus objetivos, 

previsto inclusive na Resolução nº 44/228 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 

22/12/1989. 

Em seguida, no ano de 2002 a ONU promoveu o Rio + 10 na cidade de 

Johanesburgo, onde ocorreu o evento que reuniu 189 países, pretendeu-se discutir sobre 

a preservação do meio ambiente, além de preocupar-se com questões sociais, 

principalmente relacionadas com a pobreza, saneamento básico, fornecimento de água e 

energia, problemas de saúde, e, principalmente a biodiversidade. Além disso, discutiu-

se sobre os compromissos firmados durante a ECO-1992, pretendendo traçar as 

recomendações para colocar a Agenda 21 que foi elaborada em 1992. 

Verificou-se que os resultados da Rio + 10 também não foram significativos, 

principalmente porque os Estados Unidos juntamente com a Austrália e o Canadá 

impediram a fixação de metas e prazos para a efetivação dos serviços de fornecimento 

de água para as pessoas desprovidas desse recurso. ( GUERRA, p. 109) 

Após 20 anos da ECO/1992, ocorreu a Conferência Rio + 20, 

oportunidade em que o Rio de Janeiro, novamente sediou a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo foi reafirmar 

os princípios e diretrizes já elaborados nas conferências anteriores, relacionados 
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com o desenvolvimento sustentável, bem como pretendeu-se verificar os avanços 

obtidos e as lacunas no processo de implementação das conferências anteriores. 

(ROSA, 2016, 78) 

Mencionada conferência apresentou um documento final, notadamente a 

Resolução nº 66/288 da Assembleia Geral da ONU, denominado “O futuro que 

queremos” cujos objetivos centrais eram combater a pobreza e implementar 

técnicas de efetivação internacional do desenvolvimento sustentável.  

Concomitantemente à Rio + 20, também ocorreu a “Cúpula dos Povos”, 

evento organizado no Rio de Janeiro, no mesmo período da Rio + 20, cujo 

objetivo era permitir a participação da sociedade na conferência para manifestar 

sua opinião. 

Vanessa de Castro Rosa afirma que “a Cúpula dos Povos contribuiu 

imensamente para a difusão da consciência ambiental e emancipação de grupos 

sociais minoritários e oprimidos por intermédio da educação e mobilização em 

prol da luta por justiça social e ambiental (...)”. (ROSA, 2016, p. 80) 

Ademais, no ano de 2015 a ONU promoveu a Conferência do Clima em 

Paris, conhecida como a COP-21 e teve como resultado um acordo que foi 

considerado histórico, tendo em vista que envolveu quase todos os países no 

intuito de combater as mudanças climáticas, mediante a redução da emissão de 

carbono e contenção dos efeitos do aquecimento global.  

O mencionado Acordo de Paris terá validade a partir de 2020 prevê a 

participação de todos os países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, para manter o 

aquecimento global abaixo de 2ºC. Os resultados desse acordo foram 

satisfatórios, na medida em que 195 países que são membros da Convenção do 

Clima da ONU e a União Europeia ratificaram o documento, ficando de fora 

somente a Síria e a Nicarágua.  

Notícias recentes indicam que embora os Estados Unidos tenham 

assinado o Acordo de Paris, pelo ex-presidente Barack Obama, o atual governo 

do Presidente Donald Trump pretende retirar os Estados Unidos do acordo sobre 

o clima, ficando do lado dos outros dois países que não querem medir esforços 

para controlar a emissão de poluentes na atmosfera. 
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Portanto, analisadas as principais Conferências da ONU no âmbito 

internacional, verifica-se que embora elas tenham contribuído para o Direito à 

proteção do Meio Ambiente, pouco se efetivou em âmbito global, pois os 

encontros limitaram-se ao estabelecimento de normas e princípios, os quais não 

são obrigatoriamente impostos às nações que têm a faculdade de aderir às regras 

ou não. Conforme restou demonstrado, um país pode aderir a um acordo e em 

seguida retirar-se dele, sem qualquer obstáculo ou sanção. 

Nesse contexto, tem-se que o Direito Ambiental Internacional encontra 

limitações na soberania de cada Estado, consoante será analisado a seguir: 

 

 

2. LIMITAÇÃO À EFETIVIDADE DO DIREITO INTERNACIONAL: 

SOBERANIA DOS ESTADOS  E PRINCÍPIO DA NÃO-INTERVENÇÃO 

 
 

A soberania consiste no poder de mando dentro de uma sociedade, indicando 

que no plano internacional os Estados Soberanos se relacionam de forma coordenada e 

que no âmbito interno não existe força ou movimento que podem a ela resistir ou se 

opor, com o intuito de organizar os Estados- Nação e teve origem durante o século XVI, 

tendo como objetivo justificar o Estado Absolutista que se emergia na época e precisava 

se sobrepor e eliminar os poderes dos senhores feudais. (CARVALHO, 2008, 651) 

Os Estados são os titulares dos direitos e dos deveres na ordem internacional, e, 

em se tratando de proteção internacional do ecossistema, eles desempenham o papel 

mais importante, visto que eles que detêm competência para celebrar tratados, 

convenções e conferências. (GUERRA, 2006, p. 51) 

Sidney Guerra ao falar sobre a soberania dos Estados diante da Ordem 

Internacional Ambiental questiona: “Os Estados têm o direito soberano ao meio 

ambiente? Este direito soberano é absoluto? Estaria o Estado sujeito a uma possível 

intervenção ou ingerência em matéria ambiental? Esta possibilidade de intervenção ou 

ingerência é real ou ficta” (GUERRA, 2006, p. 112) 

A soberania dos Estados, inicialmente, na Antiguidade, implicava no poder 

supremo do príncipe no âmbito interno, e “não a independência de um Estado em 

relação aos demais”. (NOVELINO, 2016, p. 250) 
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Após a Idade Média, a soberania passou a ser considerada como um poder 

independente e supremo. A independência significa dizer que o Estado não tem que 

acatar no ordenamento internacional, regras que não sejam por ele aceitas de forma 

voluntária, além de implicar no fato de que as suas normas internas estão no mesmo 

patamar de igualdade dos outros Estados. Já o poder supremo, significa que ele não está 

limitado por outro poder na ordem interna. (CAETANO, 2003) 

Marcelo Novelino ao explicar o princípio da soberania explica que este se 

justifica para representar a independência das nações na ordem internacional e pode ser 

utilizada em dois momentos distintos, quais sejam: 

 
A soberania externa com referência à representação dos Estados, uns para 
com os outros, na ordem internacional; a soberania interna relacionada à 
supremacia  estatal perante seus cidadãos na ordem interna. (NOVELINO, 
2016, p. 250) GRIFOS NOSSOS 
 

Na conjuntura atual em que os meios de comunicação e informação ocorrem de 

forma globalizada, e, em que os efeitos da degradação da natureza atingem todo o 

planeta, defende-se a flexibilização da soberania que consiste na necessidade de uma 

reavaliação do poder supremo e independente dos Estados-Nações. A esse respeito, 

Marcelo Novelino explica: 

 
O desenvolvimento dos meios de comunicação e de informação (rede 
mundial de computadores), a globalização política e econômica, fizeram com 
que o conceito de soberania fosse ainda mais flexibilizado, causando uma 
crise na delimitação deste conceito e impondo sua reavaliação em face da 
atual conjuntura. Segundo Zagrebelsky (1992), desde o final do século 
passado algumas “forças corrosivas” têm atuado vigorosamente na soberania 
estatal, tanto interna como externamente, dentre elas: I) o pluralismo político 
e social interno, que se opõe à ideia de soberania e de sujeição; II) a formação 
de centros de poder alternativos e concorrentes com o Estado, operantes no 
campo político, econômico, cultural, religioso e, com frequência, em 
dimensões totalmente independentes do territórios estatal; III) a progressiva 
institucionalização de “contextos” integrantes dos poderes estatais em 
dimensões supraestatais, às vezes promovida pelos próprios Estados; IV) a 
atribuição de direitos aos indivíduos, que podem fazê-los valer, perante 
jurisdições internacionais, frente aos próprios Estados a que pertencem.  

 

Portanto, questiona-se sobre a possibilidade de se relativizar o princípio da 

soberania dos Estados, o que contribuiria para a efetivação dos Direitos Ambientais no 

plano internacional, na medida em que mencionada flexibilização permitiria a 

imposição dos Tratados e Convenções Internacionais aos Estados-Nações. 
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A respeito dessa globalização que justificaria a relativização da soberania do 

Estado, Kildare Gonçalves Carvalho explica que ela (a globalização) “é o fenômeno que 

se intensificou com o colapso do socialismo de Estado e da consolidação mundial do 

capitalismo, provocando uma rápida transformação do mundo num espaço social e 

econômico comum.” (GONÇALVES, 2008, p. 145) 

Assim como a política econômica é global, as consequências da degradação do 

meio ambiente também ocorrem além dos limites fronteiriços dos Estados, sendo de 

ordem planetária. Por essa razão, as normas internacionais que disciplinem direitos 

difusos relacionados com o meio ambiente e de ordem internacional, não poderiam 

encontrar entraves nas soberanias dos Estados.  

 Pois bem, o dever de não-intervenção, originário do Direito Internacional e 

aplicável aos Estados, é reconhecido como um princípio que é observado por todos os 

Estados, principalmente com o advento da Declaração sobre princípios de Direito 

Internacional referentes às relações de amizade e cooperação entre os Estados. 

Kildare explica que a nova realidade política, caracterizada por uma complexa 

relação entre os Estados e por um pluralismo de forças que se distanciam dos aparatos 

tradicionais, exige um novo modelo de representação estatal. Um dos pontos 

importantes destas novas exigências, diz respeito à soberania do Estado, a qual, na visão 

desse autor, passa por uma crise nos dias de hoje, pois “se observa uma dispersão dos 

centros de poder, decorrência do aprofundamento democrático das sociedades, 

circunstâncias que leva ao enfraquecimento da ideia de soberania como qualidade do 

poder insubstituível, independente e superior.” (GONÇALVES, 2016, p. 151) Um dos 

grandes desafios da política internacional é relacionar globalização com os limites dos 

Estados Nacionais. 

Para compreender os limites das normas no âmbito internacional é importante 

estudar acerca das normas jus cogens e soft law, conforme será analisado a seguir. 

 

 

3. JUS COGENS X SOFT LAW 

 

 

Merece destaque no presente estudo do Direito Internacional Ambiental, a 

consideração de dois institutos normativos polêmicos da teoria do direito internacional, 

quais sejam, o jus cogens e o soft law, tendo em vista que ambos interferem na 
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transformação do Direito Internacional, na medida em que aquele reporta para a noção 

de hierarquia das normas e este para uma reanálise das fontes dessa ordem jurídica.  

Nas palavras de Salem Hikmat e Fernando Rei, as normas de jus cogens “são 

as normas de direito internacional geral que seriam dotadas de uma imperatividade 

superior à obrigatoriedade que é comum a todas as normas jurídicas.” (NASSER; REI, 

2006, p. 24) 

Assim, diante da sua maior importância, as normas jus cogens estão em um 

patamar normativo que é hierarquicamente superior. Entretanto, a existência dessa 

hierarquia de normas não é aceita de forma unânime, o que relativiza a sua 

imperatividade. 

A existência de normas jus cogens no âmbito internacional poderiam implicar 

nas seguintes consequências: nulidades dos tratados que as contrariem ou punição mais 

grave para os Estados-Nações que as violassem. (NASSER; REI, 2006, p. 25) 

No âmbito do Direito Internacional Ambiental, poder-se-ia defender que esse 

direito pertencesse ao patamar de uma norma jus cogens, detendo o caráter de 

imperatividade normativa. Assim, cada ação que lhe violasse constituiria ofensa à 

norma imperativa de direito ambiental, à qual seria possível aplicar as penalidades mais 

graves. (NASSER; REI; 2006, p. 25) 

Enquanto isso, a norma soft law, também conhecidas como normas “moles, 

flexíveis, ambíguas, desprovidas de precisão e de sanção”, como por exemplo os 

instrumentos normativos que quando não forem celebrados entre os Estados, não criam 

direito. (NASSER; REI; 2006, p. 25) 

Ao tratar sobre esses dois tipos de normas (jus cogens e soft law), Salem 

Kikmat e Fernando Rei explicaram que hoje em dia é essencial a compreensão destes 

institutos para o estudo do direito internacional de proteção ao meio ambiente, tendo em 

vista a necessidade de se efetivar as normas internacionais destinadas à proteção do 

meio ambiente. Eles explicam, nos seguintes termos: 

 
O fato é que os processos pelos quais surgem ou são criadas as normas dessa 
ordem jurídica são hoje mais complexos e os instrumentos pelos quais os 
Estados expressam intenções normativas, ainda que não queiram fazê-las 
constrigentes, participam de uma gênese paulatina do jurídico, sujeita às 
incertezas da ciência e às inconstâncias do político. (NASSER; REI; 2006, p. 
27) 
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Dessa forma, explicada a diferença entre normas jus cogens e soft law, tem-se 

que o Direito Internacional Ambiental prescinde que as suas normas tenha caráter jus 

cogens, o que somente seria possível, se se permitisse a institucionalização de um 

Estado Transnacional, superior a todas as nações. 

 

 

4. NECESSIDADE DE UM ESTADO TRANSNACIONAL PARA A 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 

 
 

Conforme visto, o Direito Internacional do Meio Ambiente teve o primeiro 

passo tomado em Estocolmo, iniciando-se ali as Conferências Internacionais das Nações 

Unidas, oportunidade em que os debates sobre os princípios e regras para se elaborar 

um Tratado Ambiental de âmbito internacional foram iniciados. 

O Direito Internacional se organiza por meio de normas de cooperação, às 

quais os Estados Nacionais não se subordinam. Lado outro, já o Direito Nacional são 

impostas ao cidadão e caracteriza-se pela subordinação deste àquele. 

Portanto as normas de Direito Internacional não são impositivas e isso dificulta 

a sua efetividade na medida em que os países têm a discricionariedade de aderir a elas 

ou não, sendo que essa é a dificuldade de se efetivar o Direito Internacional Ambiental. 

Tem-se, assim, que “o Direito Internacional não dispõe de um órgão centralizador de 

poder com aparato militar disponível, tal como o Estado Nacional.” (ROSA, 2016, p. 

95) 

A questão ambiental é tratada no âmbito internacional por meio de tratados 

multilaterais, os quais são negociados para prever condições mínimas de coordenação 

entre as normas de cada nação, relacionadas com a água, o ar, os animais e os vegetais. 

E como o meio ambiente não tem meios que garantam a efetivação das suas 

necessidades, cada vez mais instrumentos comerciais são utilizados pelos tratados como 

meios potencializadores da proteção ambiental. (OLIVEIRA, 2010, p. 30) 

Como visto, atualmente, a soberania é vista por alguns doutrinadores como em 

um estado de crise, tendo em vista a nova organização política e econômica que é 

caracterizada pela globalização. Assim como no plano político-econômico que se vê 

inserido em um contexto de globalização, no âmbito do Direito Ambiental, também se 
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exige que haja um controle internacional para que seja possível a efetivação da proteção 

da natureza, conforme foi estudado.  

Com a crise da soberania é possível concluir que nos dias de hoje esta não pode 

obstar a criação de um Estado Transnacional que regule os princípios e regras de 

precaução, controle e penalidade, relacionadas com o Meio Ambiente, de forma que as 

normas desse Estado tenham caráter jus cogens e seja imposto de forma obrigatória para 

serem observados por todos os Estados-Nações. 

Conforme explicado por Pablo Lucas Verdú, a crise do Estado Soberano exige 

a criação de uma estrutura supranacional: 

 
A crise do Estado Nacional soberano exige a criação e consolidação de 
estruturas e instituições supranacionais de diversos tipos: econômico, militar, 
cultural (...), de modo que a questão da soberania se redimensione 
principalmente no plano das relações exteriores. (VERDÚ, 2004. p. 132). 

 

Vanessa de Castro Rosa defende a necessidade de um novo Direito 

Internacional que assuma a função de regular democraticamente as relações entre 

Estados e povos, tendo em vista os anseios atuais das relações internacionais. Confira: 

 
Hoje, a nova reconfiguração das relações internacionais do século XXI, 
trazida pela globalização e pelo pensamento sistêmico, impõe ao Direito 
Internacional um desenvolvimento progressivo devendo, portanto, assumir 
sua função de regular e nortear, democraticamente, as relações entre Estados 
e povos, libertando-se dos dogmas liberais impostos pelos interesses 
capitalistas. (ROSA, 2016, p. 89) 
 

Nasce, assim, um novo ramo do Direito Internacional que requer normas que 

vinculem os Estados a promoverem a proteção do meio ambiente, as quais não podem 

se submeter à discricionariedade das nações, sob pena de desmoralizá-la e torná-la 

desprovida de efetividade. 

No mesmo sentido, Wagner Menezes entende que é necessária a construção de 

um direito transnacional, uma vez que nos dias de hoje a interação entre o Direito 

Internacional e o Direito interno de cada Estado estabelecem uma relação 

transnormativa que deve se equivaler não somente pelo conteúdo, como também pelos 

efeitos e repercussões a serem atingidos com a norma. (MENEZES, 2011, p. 990)  

Kelsen já dizia que o Direito Nacional e internacional possuem, ambos, fontes 

correlatas, além de terem o mesmo fundamento de validade que são fatos que os tornam 

unidos. (KELSEN, 2005, p. 524) 
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O próprio Direito Internacional Ambiental tem um caráter transnormativo, 

tendo em vista que advêm das Declarações Ambientais, bem como dos Programas de 

Ação, os quais visam orientar os ordenamentos com relação à forma como devem 

proteger o meio ambiente, o que se evidencia na própria adoção de princípios 

ambientais comuns, tais como o poluidor pagador, o da cooperação, reparação e do 

desenvolvimento sustentável. (ROSA, 2016, p. 91) 

Sidney Guerra, embora concorde com a necessidade do problema ambiental ser 

uma questão global que prescinde de uma regulação internacional efetiva, ele não 

defende a criação de um Estado Transnacional, mas entende que seria necessário criar 

um tribunal internacional do meio ambiente, justificando-o nos seguintes termos: 

 
Não se pode olvidar que o problema ambiental transcende as fronteiras dos 
Estados Nacionais bem como, a classificação hodierna do meio ambiente 
como um direito humano de terceira geração e, portanto, a plausibilidade e 
necessidade de se instituir um tribunal no plano internacional que possa 
julgar violações que são praticadas ao meio ambiente. (GUERRA, 2006, p. 
122) 

 

Portanto, é necessário criar um mecanismo para solucionar a questão ambiental 

na ordem mundial, de forma que as normas e Tratados Internacionais sobre o Meio 

Ambiente possam ser efetivados pelo Direito Internacional Ambiental em cada Estado-

Nação, propondo-se no presente estudo que seja institucionalizado um Estado 

Transnacional que tenha competência para estabelecer normas jus cogens sobre o meio 

ambiente. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho pretendeu analisar as Conferências Internacionais 

realizadas pela ONU, com o intuito de verificar os resultados obtidos, bem como 

evidenciar se as normas internacionais sobre meio ambiente são capazes de efetivar a 

proteção da natureza no âmbito global. 

Verificou-se que até o momento, as Conferências, Tratados e Convenções 

Internacionais, diante do seu caráter cooperativo e não-vinculativo, impedem que o 

Direito Internacional consiga controlar os problemas ambientais que são enfrentados 
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diariamente por todos os Estados, pois cada país tem a discricionariedade de aderir ou 

não às normas de caráter externo. 

Conforme foi estudado, tem-se que, nos dias de hoje, as consequências da 

degradação do meio ambiente atingem todo o planeta. Uma catástrofe ocorrida em 

determinado país, ultrapassa as fronteiras geográficas deste e atinge outras nações. Por 

esse motivo, o problema ambiental é de ordem internacional e merece ser regulado e 

controlado por um ente internacional que seja capaz de efetivar o Direito ao Meio 

Ambiente em cada Estado-Nação. 

Entretanto, verifica-se que à medida que os Estados têm a faculdade de aderir 

às normas internacionais, torna-se dificultosa a efetividade do Direito Internacional 

Ambiental que encontra limites diante da soberania de cada país. 

Conforme restou estudado, observa-se, nos dias de hoje, uma crise da soberania 

que diante da globalização, exige que mencionado princípio seja flexibilizado, de forma 

que o poder supremo e independente de cada país possa ser relativizado diante de 

questões que são de âmbito internacional.  

Diante do contexto mundial que o direito à proteção do meio ambiente se 

insere, entende-se que as regras de regulação, precaução e penalidade deveriam ser 

previstas por um regulamento internacional, que tenha caráter jus cogens e que seja, 

portanto, de efeito impositivo para todas as nações. 

A única solução para se criar uma norma internacional com efeito jus cogens 

seria mediante a instituição de um Estado Transnacional que seria superior à cada uma 

das nações e estas deveriam obedecer as determinações previstas por esse Estado, no 

que diz respeito às regras de proteção da natureza. 

As Conferências da ONU até o presente momento restringiram-se à criação de 

princípios e regras que não são efetivas em todos os países. É necessário, então, que a 

ONU passe a focar em preocupar-se com a efetivação das regras necessárias para se 

obter um desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente no âmbito 

internacional.  

É necessário que a ordem internacional seja capaz de penalizar os Estados que 

não realizarem a fiscalização e a aplicação de penalidades para os causadores dos 

desastres ambientais, sob pena da nação se responsabilizar perante a Ordem 

Internacional se houver omissão.  
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Acredita-se, por meio do presente estudo, que a Criação de um Estado 

Transnacional seria a solução adequada para se efetivar o controle internacional do meio 

ambiente em todas as nações. 
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