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RESUMO: O presente artigo tem por objeto o estudo sobre os Direitos Humanos, em sua 

acepção internacional, e no processo de internacionalização e sua real garantia ao exercício de 

direitos e liberdade fundamentais, e a um meio ambiente equilibrado e saudável evidenciando 

a interação, e à efetividade dos tratados internacionais no direito ambiental e direitos 

humanos. 
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ABSTRACT: This article aims at the study of Human Rights, in its international sense, and in 

the process of internationalization and its collateral to the exercise of fundamental rights and 

freedom and a means balanced and healthy environment interaction and showing the 

effectiveness of international treaties environmental and human rights law. 
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Segundo a ONU
4
, os direitos humanos são imanente a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 

condição. Estando o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o 
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direito ao trabalho e à educação, à saúde, ao meio ambiente, dentre muitos outros como fonte 

vital à pessoa humana.  

Os direitos humanos como liberdades fundamentais devem ser a fórmula 

estrutural da tríade liberdade, igualdade e solidariedade assumindo papel de marco de 

orientação para cultura política e jurídica como um todo, como argumenta BIELEFELDT
5
 

que nos direitos humanos as dimensões centrais, como o direito ao desenvolvimento da 

liberdade individual e coletiva, são colocadas sob especial proteção jurídica. Sua importância 

advém do fato de se referirem, individualmente, a condições de possíveis ações livres, cuja 

negativa representaria não apenas uma limitação específica de liberdade, mas na negação ao 

livre e igualitário desenvolvimento em amplos setores da vida. Como garantia política e 

jurídica das condições básicas de um agir livre solidário e com direitos iguais, sobre todos os 

direitos humanos são, em sentido próprio, liberdades básicas.  

Os objetivos fundamentais dos direitos humanos é que sem eles a pessoa 

humana não conseguiria existir ou não seria capaz de se desenvolver e de participar 

plenamente da vida. Por essa razão, a preservação da vida é imprescindível a todos os seres 

humanos. 

Para MORAIS
6
 os direitos humanos são todos aqueles direitos instituídos pelo 

próprio homem visando garantir ao ser humano, entre outros, o seu respeito ao direito à vida, 

à liberdade, à igualdade e à dignidade; bem como ao pleno desenvolvimento da sua 

personalidade. São direitos fundamentais da pessoa humana, tanto no seu aspecto individual 

como comunitário. Os direitos humanos visam garantir a não ingerência do estado na esfera 

individual, sendo que sua proteção deve ser reconhecida positivamente pelos ordenamentos 

jurídicos nacionais e internacionais.  

A existência dos direitos humanos em documentos jurídicos, por si só, não tem 

poder de solucionar as dificuldades enfrentadas no mundo dos fatos, uma vez que tal prática 

não é capaz de assegurar, nem ao menos de modo mínimo, a dignidade da pessoa humana. A 

busca, hoje, é que os direitos humanos existam como autênticos direitos humanos. As 

                                                 
5
BIELEFELDT, Heiner; Filosofia dos direitos humanos; Tradução de Dankwart Bernsmuller. São Leopoldo: 

UNISINOS, 2000.  
6
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Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 14 – ABR/JUN     

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Amanda Atallah de Senes & Isaías de Sousa Gomes 

2014 

 

4 

 

violações aos direitos humanos, as dificuldades conceituais e os percalços a sua efetivação, no 

plano fático, não pode servir de argumento para a adoção de uma conduta passiva e cômoda.  

Assim, de igual modo, o diálogo entre as culturas
7
, com respeito à diversidade 

e com base no reconhecimento do outro, como ser pleno de dignidade e direitos, é condição 

para inspirar e celebrar a cultura dos direito humanos assegurando a legitimidade no processo 

de parâmetros internacionais mínimos voltados à proteção dos direitos humanos e servindo de 

norte ao sistema jurídico e, enquanto utópicos, devendo ser buscados por toda a sociedade
8
. 

 

1. Construção Histórica e o Processo de Internacionalização. 

  

Na concepção histórica, a busca pela justiça entre os homens criou uma luta 

entre as ideias, fazendo com que estivéssemos sempre atentos às transformações resultantes 

da necessidade de se organizar e valorizar princípios inerentes ao ser humano. 

Por exemplo, os gregos e romanos, duas culturas que contribuíram para a 

formação do pensamento moderno. A democracia grega, ao lado do direito romano, 

substanciou a tradição judaico-cristã, formando assim a base do pensamento ocidental. O 

empenho humano em organizar-se socialmente está relacionado à tentativa de fugir do 

constante estado da barbárie que vivia e pela busca da própria descoberta humana e de seus 

direitos naturais.  

Com o cristianismo a ideia de justiça grega ganhava força na civilização 

ocidental. O amor e o perdão, aspectos que nortearam o pensamento humano até o final do 

século XIX, perdiam espaço para o materialismo. Essas ideias que circundavam o espírito 

humano, muitas vezes de forma transcendente e metafísica, atingiram corpo de direitos 

durante a Idade Moderna. O primeiro documento, que reconheceu de forma explícita os 

direitos naturais foi o Bill ofRights, declaração de direitos inglesa, proclamada em 1689. O 

avanço desta carta foi o marco para uma nova ordem de direitos entrando em choque com o 

                                                 
7
 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11º Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010 
8
Universidades Comunitárias como propulsoras da efetivação dos Direitos Humanos: uma análise a partir da 

experiência da Unijuí. Disponível 

em:<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/623/348>. Acesso em: 

29/10/2013 
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poder divino dos reis. Embora reconhecessem as liberdades naturais dos ingleses e excluíram 

todos os outros povos. 

Durante a revolução Francesa em 1789, um grande passo para a 

universalização dos direitos, quando a Assembleia Nacional declara os Direitos do Homem e 

do Cidadão, atingindo todos os indivíduos, o que na prática não pode garantir de fato todos os 

direitos naturais, inalienáveis do homem.  

As declarações do século XVIII procuravam reconhecer certos direitos 

inerentes ao homem como cidadão. Os direitos humanos passavam a ser vistos com um 

processo de forma universalizada, de maneira que as declarações passavam a ser um marco 

referencial para o início do processo de internacionalização dos direitos humanos
9
. 

Nesse contexto, as próprias previsões normativas atinentes aos direitos civis e 

políticos exigiriam uma proteção maior no âmbito internacional, sob a ótica da eficácia desses 

próprios direitos. Consequentemente produziu um sistema de normas que seria a meta 

determinante da construção no plano dos Estados tornando-os responsáveis no atingimento e 

garantia de um mínimo existencial aos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 

culturais, e de garantias e procedimentos reais de efetivação, com consequências significativas 

para a vida diária das pessoas
10

. 

   Historicamente o tema dos Direitos Civis e Políticos sempre estiveram 

interligados aos Direitos Humanos, em sua acepção internacional, haja vista os termos de 

processo de internacionalização, que vinham consagrar um consenso sobre valores jurídicos e 

políticos de alcance global. Existia o motivo determinante de tutela dos direitos humanos e 

sua real garantia ao exercício de direitos e liberdade fundamentais, motivo por que não apenas 

o Estado mas também os indivíduos passavam a ser sujeitos de direitos internacionais 

consolidando a capacidade processual internacional destes. 

De outra banda, a conscientização do indivíduo de que o Estado é o grande 

violador dos direitos humanos trouxe como consequência imediata à preocupação com a 

criação de um sistema de proteção dos direitos humanos que se colocasse acima do Estado. Se 

                                                 
9
ALVES, José Augusto Lindgren. A arquitetura internacional dos direitos humanos. São Paulo: FTD, 1997.  

10
MAILHE, Jorge Luis. Direito ambiental e direitos humanos: considerações sobre a dimensão ambiental dos 

direitos humanos e o direito a informação no Mercosul. Revista Internacional de Direito e Cidadania, nº 2, p. 

77-86, outubro/2008. 
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a Declaração Universal é a viga mestra para as disposições protetivas, a criação de sistemas 

que efetivassem os direitos por ela assegurados foi consequência do desenvolvimento dessa 

nova visão de direitos humanos. Nesse sentido, foram criados sistemas gerais e regionais de 

proteção aos direitos humanos. Surgem assim os textos declaratórios de Direitos, na Europa, 

na América, na África, na Ásia e também nos Estados Árabes. 

A proteção internacional dos direitos humanos tem seu início com o término da 

Segunda Guerra Mundial, e é algo extremamente recente na história da humanidade. Com 

advento da liberdade de imprensa e o desenvolvimento dos meios de comunicação, a 

comunidade internacional tomou conhecimento das barbáries e atrocidades ora cometidas, 

essas atitudes que envergonhavam a própria espécie humana. Demonstrando a necessidade de 

uma proteção mais efetiva aos direitos humanos, levando ao processo de internacionalização 

desses direitos resultando na criação de sistemas de proteção internacional, sendo possível à 

própria responsabilização de um Estado.  

PIOVESAN
11

 enfatiza que a internacionalização dos direitos humanos foi uma 

resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Se a Segunda Guerra 

significou a ruptura dos direitos humanos, o pós-guerra deveria significar sua reconstrução. 

Além de ver ainda a garantia internacional dos direitos humanos como medida preventiva. 

Entram nesse foco os direitos humanos como tema internacional prioritário, fundamental do 

ponto de vista estratégico destacando-se ainda, sob esse mesmo prisma, das preocupações 

preventivas e autodefensivas dos Estados atemorizados com a possibilidade de serem 

invadidos por levas de refugiados. 

 Em 1945, com o estabelecimento das Nações Unidas, com objetivos 

fundamentais de promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos, conforme 

estipulado na Carta das Nações Unidas, estabeleceram-se obrigações para os governos agirem 

de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os 

direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos, conforme considerado no 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humano, que diz que os povos das Nações 

Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na 

                                                 
11

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
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dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que 

decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 

ampla
12

”. 

No início da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos, isso foi 

marcante sob o ponto de vista do crescimento no âmbito internacional desses direitos. O 

Neoliberalismo econômico, Direitos sociais e Globalização foram alguns dos reflexos de uma 

realidade desigual entre as sociedades do mundo inteiro.  Com a evolução industrial e 

científica, abriram-se várias portas em direção a novos direitos exigindo que a ética tomasse 

requisito fundamental na convivência humana. Nesta categoria se enquadram também os 

direitos dos idosos, das crianças, deficientes e a defesa ao meio ambiente
13

. De acordo com 

Bobbio
14

: 

 

Com a Declaração de 1948 tem início uma terceira fase na qual a afirmação dos 

direitos é ao mesmo tempo, universal e positiva. Universal no sentido de que os 

destinatários dos princípios nela contidos não são mais apenas os cidadãos deste ou 

daquele Estado, mas de todos os homens. Positiva no sentido de que põe em 

movimento um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais 

apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente 

protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado. 

 

E cada vez mais arraigados com o direito interno estatal, o crescimento da 

internacionalização e a globalização juntamente com o neoliberalismo e o controle econômico 

e países de Terceiro Mundo muito endividados, levaram a uma realidade desigual entre as 

sociedades do nosso mundo, sendo visível o abismo entre os países ricos e os países pobres, e, 

em alguns casos, países em desenvolvimento crescendo a qualquer custo
15

. 

Essas transformações demonstram que a garantia aos direitos sociais seriam a 

base para um desenvolvimento íntegro. Assim, o desenvolvimento não se reduz ao simples 

crescimento econômico, mas para cumprir com sua integralidade deveria ser autêntico e 

                                                 
12

 Preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos. Disponível em:  http://www.humanrights.com/pt/what-are-

human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html . Acesso em: 02/06/20103 
13

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 02/06/20103 
14

 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 7º reimp., 1992. p. 28  
15

 MOISÉS, Cláudia Perrone; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direito Internacional dos Direitos Humanos: 

Instrumentos Básicos. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2007 
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necessariamente atender, dentro de um processo de globalização, a valores éticos, fundado e 

orientado no desenvolvimento integral a toda a sociedade O ser humano é um ser social que 

deveria atuar produtivamente na busca efetiva de participação da vida em sociedade. A 

caracterização de atividade criadora do indivíduo implica não somente o compromisso em seu 

favor, mas em favor de um indivíduo com todos os outros da sociedade. 

O resultado desse exercíciopara a comunidade é que a pessoa e o 

reconhecimento pelo seu trabalhoresultaria naconcessão deum espaço, uma área em que 

oindivíduo pudesse sedesenvolver e ter garantido a dignidadepessoal estabelecendo uma 

integração da sociedade, direcionado-o à justiça social que é o bem comum, entendido como 

um conjunto de condiçõesreais e efetivos(social, cultural, econômico, político) que 

permitiriam o desenvolvimento integralde todos os homens. Contudo, a importância do 

respeitopela a liberdade, principalmente, pelo valor da solidariedade tambémé parte dobem 

comume queé a condiçãofundamental para o desenvolvimentode todos os homensedo homem 

todo
16

. 

 

2. Princípios fundamentais dos Direitos Humanos. 

 

Partir dos princípios de que todos os direitos humanos compreendem direitos 

positivos e negativos, envolvem implementação imediata e progressiva e demandam recursos 

e indicadores qualitativos e quantitativos adequados. Nesse contexto as distinções entre os 

direitos humanos baseados nas gerações e nas dimensões individuais e coletivas de direito 

figuram como compartimentalizações inadequadas dos direitos humanos, já que refletem a 

interdependência dos direitos humanos e a realidade de sua implementação e, ainda criam 

rivalidades inexistentes entre os mesmos. A afirmação que todos os direitos humanos são 

interdependentes e inter-relacionados reconhece que todos são essenciais e estão sujeito a 

violações que por sua vez o caráter instrumental de cada um, faz a realização dos demais
17

.   

Quanto à responsabilidade que os direitos humanos no direito e na prática das 

relações internacionais não são meramente princípios éticos abstratos, mas possuem caráter 

                                                 
16

 Sociedade democrática, direito público e controle externo / José Geraldo de Sousa Junior, organizador; 

Arsênio José da Costa Dantas...[et al.].–Brasília: Tribunal de Contas da União, 2006. Disponìvel em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2053230.PDF>. Acesso em: 18/11/2013. 
17

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2006. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2053230.PDF
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legal que implica obrigações aos Estados de respeitar, proteger, promover e realizar os 

direitos humanos e deveres aos indivíduos e aos atores não estatais de contribuir para 

realização desses direitos, segundo Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

que descreve
18

; que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo; que os povos das Nações Unidas reafirmaram sua fé nos direitos humanos 

fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos 

homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições 

de vida em uma liberdade mais ampla.   

E considerando também que os Estados-Membros se comprometeram a 

desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos 

e às liberdades fundamentais e à observância desses direitos e liberdades, que uma 

compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno 

cumprimento desse compromisso
19

.  

Há consenso no direito internacional em distinguir os Direitos Humanos em 

Primeira, Segunda e Terceira Geração, e ainda, aqueles que acrescentam uma quarta geração, 

assim sendo temos a seguinte discriminação, dos direitos humanos. 

A Primeira Geração dos Direitos Humanos são aqueles conquistados na 

Revolução Francesa, estampados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, são 

os direitos individuais assegurados a toda pessoa humana. A Segunda Geração dos Direitos 

Humanos surgiram com a Revolução Industrial, o Estado interveio para assegurar direitos ao 

trabalho, à educação, à saúde, entre outros, caracterizando os direitos sociais, civis e políticos. 

Os Direitos Humanos de Terceira Geração ligados aos direitos de 

solidariedade, à proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental, com a intenção de 

repreender os danos ambientais, e assegurar uma vida digna, para as gerações presentes e 

futuras. Denominados de direitos difusos. Por fim, temos a Quarta Geração de Direitos 

Humanos que se desponta no cenário internacional, sendo alvo de discussões em razão dos 

                                                 
18

 Preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos. Disponível em:  http://www.humanrights.com/pt/what-are-

human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html . Acesso em: 02/06/20103 
19

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 02/06/20103 
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efeitos da revolução da biotecnologia na vida humana, como a biociência, alimentos 

transgênicos, clonagem, inseminação artificial e outros
20

.  

A evolução da sociedade humana, no sentido de codificar as declarações de 

direitos universalmente aceitas, não foi suficiente para impedir que as lesões aos direitos 

humanos continuassem a existir. De fato, a origem, a natureza e a evolução dos sistemas de 

proteção dos direitos fundamentais do homem são importantes, não apenas em razão do seu 

objeto por si mesmo, já que todo sistema normativo existe em função do homem, mas 

também porque o desenvolvimento desses direitos está intimamente relacionado com a 

história da criação do Estado de Direito, uma vez que a história dos direitos do homem é 

reflexo das limitações do Poder do Estado.  

Nessa forma, a preocupação do homem com a tutela e a proteção dos seus 

direitos é contemporânea dos movimentos de codificação dos sistemas normativos e, na 

medida em que houve a possibilidade de limitação do poder dos governantes, traduz com 

fidelidade a preocupação da sociedade, sendo sempre a resposta às inquietações e aos reflexos 

da evolução da mentalidade dos homens naquele momento histórico
21

.  

A concepção de igualdade entre os homens, mola propulsora do sistema, nasce 

atrelada à existência de uma lei escrita, regra geral e uniforme, igualmente aplicada a todos 

que vivem em sociedade. O estabelecimento desta nova perspectiva, aliado aos gravíssimos 

problemas sociais do século XVIII, desencadearam a terceira fase do processo de evolução 

cronológica dos direitos humanos e a sua efetiva constitucionalização
22

.   

 

3. Desenvolvimento e Direitos Humanos 

 

A relação entre desenvolvimento e direito internacional atingiu proporções 

consideráveis com a nova ordem econômica internacional fomentando o direito do 

desenvolvimento. Entretanto a inserção definitiva do desenvolvimento no campo dos direitos 

humanos apontou-se, após os esforços dos órgãos de direitos humanos e da Assembleia Geral 

                                                 
20

 Revistas Eletrônicas Unijuí. Universidades comunitárias como propulsoras da efetivação dos direitos 

humanos: Uma análise a partir da experiência da Unijuí. Disponível em: 

<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/623.> Acesso em 10/09/2013. 
21

MORAIS, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais – Teoria geral. 9. Ed. São Paulo: Atlas. 2011 
22

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5. Ed. São Paulo: Max 

Limond, 2002.  
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das Nações Unidas, com a adoção da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento em 

1986, mediante a Resolução nº41/128
23

, que estabeleceu o direito ao desenvolvimento é um 

direito humano. 

O consenso acerca da unidade dos direitos humanos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais foi quebrado, de acordo com afirmação de Moisés e 

Almeida24, no contexto da Guerra fria quando dois pactos internacionais, uma acerca dos 

direitos civis e políticos e outro voltado à consideração dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, foram adotados para dar aos direitos humanos status de normas de tratados 

internacionais em meados dos anos 60. Foram necessários vários anos de deliberação 

internacionais e negociações para que a comunidade mundial retomasse a concepção de 

direitos humanos integrados e indivisíveis. A Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento 

foi resultado concreto desse retomo.  

Contudo, a base fundamental desse direito (legitimidade, justiciabilidade e 

coerência) foi questionada. O mundo estava ainda dividido entre os que se negavam a 

considerar os direitos econômicos, sociais e culturais como direitos humanos e aqueles para as 

quais os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos humanos essenciais e plenamente 

justificáveis, além da ausência como direitos humanos. Na segunda Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre Direitos Humanos, em Viena, em 1993, um novo consenso surgiu. A 

declaração adotada nessa ocasião reafirmou: o direito ao desenvolvimento, como estabelecido 

na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável, é 

uma parte integral dos direitos humanos fundamentais. Esse consenso significou um 

comprometimento da comunidade internacional em relação à obrigação de cooperação para 

realização desses direitos. O direito ao desenvolvimento surgiu, assim, como direito humano 

que integrou direitos econômicos, sociais e culturais com direitos civis e políticos, resgatando 

a consideração imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial
25

. 

Partindo da Declaração sobre o Direito ao desenvolvimento, conclui-se que: o 

                                                 
23

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acesso em: 02/06/20103 
24

 MOISÉS, Cláudia Perrone; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direito Internacional dos Direitos Humanos: 

Instrumentos Básicos. 2. ed, São Paulo: Atlas, 2007. 
25

 MOISÉS, Cláudia Perrone; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direito Internacional dos Direitos Humanos: 

Instrumentos Básicos. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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direito ao desenvolvimento é um direito humano, ou seja, é um processo particular de 

desenvolvimento no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais podem ser 

plenamente realizados, o que significa que ele combina todos os direitos humanos, 

englobados em ambos os pactos internacionais, e cada um dos direitos precisa ser exercido 

com liberdade. Que por sua vez implica participação livre, efetiva e plena de todos os 

indivíduos envolvidos no processo de tomada de decisões e de implicação das mesmas, com 

oportunidades iguais de acesso aos recursos para desenvolvimento e recebimento de justa 

distribuição dos benefícios de desenvolvimento
26

.  

MOISÉS e ALMEIDA reafirmam que o direito confere obrigações inequívocas 

aos titulares de deveres: indivíduos na comunidade, Estados em nível nacional e Estados em 

nível internacional. Nesse contexto particular, os Estados têm a responsabilidade primordial 

de ajudar a realizar o processo de desenvolvimento por meio de políticas apropriadas de 

desenvolvimento, enquanto os demais Estados e agências internacionais possuem a obrigação 

de cooperar para facilitar a realização do processo de desenvolvimento
27

.  

Fatos históricos, dados e índices mostram que o desenvolvimento depende de 

políticas apropriadas para alcance das metas de desenvolvimento e, portanto, não está 

somente apoiado no jogo das forças de mercado. Uma vez que o desenvolvimento é 

considerado um direito humano, isso resulta em obrigações a autoridade nacional e 

internacionalmente, de cumprir seus deveres de promover, assegurar e proteger esse direito.  

A adoção de políticas apropriadas decorre, assim, daquela obrigação que por 

ser relativa aos direitos humanos deveria ter primazia sobre os recursos, físico, financeiro ou 

institucional. Internacionalmente, os demais Estados teriam a obrigação de cooperar na 

proteção, respeito e promoção desses direitos, pois, uma vez que são aceitos mediante um 

processo de construção de consenso, eles se tomam obrigatórios ao menos para aqueles que 

são parte nesse processo de aceitação
28

. 

Na implementação do direito ao desenvolvimento, deve-se ressaltar o papel da 

                                                 
26

 CARVALHO, Julio Marino de. Os direitos humanos no tempo e no espaço: visualizados através do direito 

internacional, direito constitucional, direito penal e da história. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. 
27

 ALEXY, Robert/Tradução de SILVA, Virgílio Afonso da. Teoria dos direitos fundamentais. 5. Ed.. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 
28

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
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opinião pública, e podem ser identificadas propostas que tenham o direito internacional como 

meio de concretização, tais como os compactos, ou acordos bilaterais, realizados com plena 

igualdade de participação das partes, consideração das reais necessidades de desenvolvimento 

e sem imposição de condições. Ainda ressalta-se o potencial de reflexo dos princípios do 

direito ao desenvolvimento na elaboração do direito internacional, principalmente no campo 

econômico
29

. 

O direito ao desenvolvimento foi simbolicamente descrito como vetor, na 

tentativa de conceder sentido econômico à linguagem política e legal da declaração como 

ponto de partida de construir o escopo de implementação. O que implica que os Estados 

possuem a obrigação de fomentar ou ao menos evitar que declinem bens e serviços 

disponíveis e, ao mesmo tempo, assegurar que qualquer mudança, em qualquer período, na 

situação de qualquer direito, resulte em aumento ou, ao menos, não se traduza em declínio no 

gozo desse direito. Tais esforços mostram a necessidade de se passar da retórica para uma 

estratégica global de implementação
30

. 

 

4.Direitos Humanos e o Direito Constitucional e Ambiental 

 

 As relações atinentes ao Direito internacional e o direito Interno quando dotado 

de personalidade e capacidade jurídica próprias viabilizam a proteção eficaz do ser humano. 

Essa interação e disposição expressam nos Tratados de Direitos Humanos e consolidadas no 

Direito Constitucional consagram o critério da primazia da norma mais favorável à 

valorização do ser humano. 

 A sistemática internacional de proteção dos direitos humanos invoca 

dimensões que garante proteção adicional, ou seja, os objetivos dos tratados internacionais de 

direitos humanos buscam integrar garantias nacionais e internacionais proporcionando uma 

melhor proteção ao indivíduo.  

                                                 
29

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. A proteção internacional dos direitos humanos e o direito Internacional 

do meio ambiente. Disponível em:<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32790-40564-1-

PB.pdf>. Acesso em; 15/11/2013 
30

 MOISÉS, Cláudia Perrone; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direito Internacional dos Direitos Humanos: 

Instrumentos Básicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007 
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 Os tratados Internacionais fundamentam-se na construção de medidas 

adicionais que complementam os anseios nacionais relativo aos direitos básicos. Nesse papel 

a proteção nacional os direitos humanos intencionalmente concebidos para subsidiar as 

demandas de Estados, no plano interno, ganha suporte do ordenamento internacional 

proporcionando a concepção de direitos de terceira geração, sem qualquer pretensão de 

substituir ou fragmentar os instrumentos internos de promoção de cidadania 

consequentemente afetar o critério soberano do estado. 

 Nesse contexto, PIOVESAN
31

 afirma que os tratados internacionais voltados à 

proteção dos direitos humanos, ao mesmo tempo em que afirmam a personalidade 

internacional do indivíduo e endossam a concepção universal dos direitos humanos, acarretam 

aos Estados que os ratificam obrigações no plano internacional. Com efeito, se, no exercício 

de sua soberania, os Estados aceitam as obrigações jurídicas decorrentes dos tratados de 

direitos humanos, passam então a se submeter à autoridade das instituições internacionais, é 

matéria de legítimo e autêntico interesse internacional, o que vem a flexibilizar a noção 

tradicional de soberania nacional
32

. 

 A partir dessa perspectiva, o direito a um ambiente saudável reflete nos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Esses direitos são geralmente encorajados pelos governos a 

perseguir políticas que criem condições de vida permitindo que indivíduos ou povos se 

desenvolvam no seu potencial pleno, o que implica a realização progressiva de acordo para 

utilização dos recursos disponíveis. No entanto, a necessidade de assegurar a satisfação de, 

pelo menos, níveis mínimos essenciais de cada um dos direitos causa problema à saúde, ou 

seja, higiene ambiental e na necessidade de assegurar um adequado fomecimento de água 

potável, saneamento básico, prevenção e redução de exposição da população a substâncias 

nocivas, como a radiação de produtos químicos ou outros prejudiciais às condições ambientais 

que, direta ou indiretamente, impactam sobre a saúde humana
33

.  

 É difícil ver o que isso acrescenta no cotidiano que vai além de decisões 

jurisprudenciais sobre os impactos ambientais sobre o direito à vida. O que é necessário aqui é 

                                                 
31

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
32

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010.  
33

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. 
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o mais amplo foco na qualidade ambiental que poderia ser equilibrada mais diretamente 

contra o pacto econômico e de prioridade no desenvolvimento. Os problemas de definição e 

julgamento surgem nos tratados ambientais, que poderiam ser mais facilmente tratados dentro 

do processo de "diálogo construtivo" com todos os agentes envolvidos. 

 O caso de maior alcance para os direitos ambientais vem na forma de créditos a 

um ambiente decente, saudável e satisfatória: de um direito substantivo ambientais envolvidos 

na promoção de um certo nível de qualidade ambiental. Sohn argumenta que o Princípio 1 da 

Declaração de Estocolmo de 1972 criou um direito individual humano deste tipo, mas é 

significativo que nenhum tratado refere-se explicitamente ao direito de uma vida decente 

ambiente nestes termos. Quando o conceito é empregado em uma igualmente ampla e forma 

autônoma, como no artigo 24 da Carta Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, ele 

aparece como um direito coletivo apenas: "Todos os povos têm o direito de um modo geral 

ambiente satisfatório, propício ao seu desenvolvimento”.
34

 

 Como os processos políticos dependem de maior legitimidade, este tipo de 

participação multilateral é inerente e normalmente deve permitir a interação de toda 

comunidade nacional, internacional, tribunais e entes defensores dos direitos ambientais a fim 

de construir uma visão sistêmica dos direitos humanos ligados muito diretamente ao meio 

ambiente como meio de vida e proteção futura das novas gerações. 

 A proteção ambiental, desenvolvimento econômico e garantia dos direitos 

humanos é o direito dos povos de dispor de forma racional e coerente de seus próprios 

recursos naturais e quando combinado com a evidência de para valorização da vida, saúde, 

propriedade e bem-estar da população local propiciam a efetividade dos tratados 

internacionais no direito ambiental e direitos humanos
35

. 

 Ter um olhar Humano em virtude da proteção ambiental através de outros 

direitos humanos, como a vida, a vida privada ou a propriedade foca a atenção nos valores de 

um ambiente satisfatório ou decente. Compete aos governos, organizações nacionais e 

internacionais, tribunais auferirem qualidade aos direitos humano e meio ambiente com partes 

integrantes da vida em sociedade. Quanto ao dever positivo de tomar as medidas 

                                                 
34

 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 1997 
35

FERREIRA, Manoel Gonçalves Filho. Direitos Humanos Fundamentais. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000.  
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adequadaspara assegurar esses direitos é visível nas falhas dosGovernos em legislarsobre o 

meio ambienteou para fazer cumprira legislação ambientalexistente. 

 O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – 

constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao 

indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais 

abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos 

civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam 

o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 

culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, e acentuam o 

princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 

titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o 

princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de 

desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto 

valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade
36

. 

 No que diz respeito à legislação pátria, pode-se destacar a própria Constituição 

Federal de 1988, na qual existem importantes artigos referentes aos direitos humanos como o 

art.1º, inciso III, que protege a dignidade humana e a coloca como fundamento da República; 

art.3º, inciso III, que põe como objetivos fundamentais, entre outros, a erradicação da pobreza 

e da marginalização, a fim de reduzir a desigualdade social e regional; art.5º, caput, que 

coloca todos iguais perante a lei, e seu inciso III, que proíbe a tortura, o tratamento desumano 

ou degradante; art.6º, que determinada à assistência aos desamparados; art.193, que prevê 

como base da ordem social o bem estar e a justiça social; art.231, que reconhece aos índios 

uma organização social como um todo e o art.22537 que reconhece o direito de todos a ter um 

meio ambiente equilibrado e sadio. 

                                                 
36

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo / Supremo Tribunal Federal.  –  4. ed.  

–  Brasília  : Secretaria de Documentação, 2011. Modo de acesso: World Wide Web: 

<http:www.stf.jus.br/portal>. Acesso em 29/05/2013 p. 1955 
37

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo / Supremo Tribunal Federal.  –  4. ed.  

–  Brasília  : Secretaria de Documentação, 2011. Dispnível em: <http:www.stf.jus.br/portal>. Acesso em 

29/05/2013 p. 1952. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum 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. 
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  A sintonia de elementos naturais e culturais que propicia o desenvolvimento 

equilibrado da vida humana, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a 

preservação do meio ambiente, devem ser lidas em consonância com os princípios 

fundamentais inseridos nos artigos 1º a 4º, que fazem da tutela ao meio ambiente um 

instrumento de realização da cidadania edadignidade da pessoa humana. 

  Dessa forma, para a efetividade das normas constitucionais, importante papel 

de promoção de valores e direitos indisponíveis, o Constituinte de 1988 inseriu princípios 

relativos ao meio ambiente na Constituição, abrindo-se o caminho legal para viabilizar a 

tutela do meio ambiente e da própria espécie humana em face de um mundo melhor. Os 

princípios constitucionais do desenvolvimento sustentável e da equidade e responsabilidade 

intergeracional buscam meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação para a 

geração atual e para as gerações futuras. Quanto ao desenvolvimento sustentável e 

crescimento econômico com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da 

população, cujos direitos devem ser observados em face das necessidades atuais e daquelas 

previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras. 

Direitos Humanos, desenvolvimento e meio ambiente
38

 são temas que, ao lado 

da democracia, marcaram as discussões no término do século passado e continuam a compor a 

agenda internacional do século XXI. Diante do fomento da globalização que intensificou a 

permeabilização das fronteiras relativamente aos efeitos políticos nacionais e setoriais.  

Promoveu uma reação diante do reflexo a situação de desigualdades e injustiças prevalecentes 

no âmbito nacional dos países e na estrutura das relações internacionais, pela luta do 

estabelecimento de uma ordem social e internacional em conformidade com o artigo 28 da 

Declaração Universal dos direitos Humanos
39

, os direitos e liberdades nela estabelecidos a fim 

de que possam ser realizados efetivamente. 

 Nesse contexto, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em 1992
40

, foi o corolário de um processo de 

                                                 
38

DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. Ed. São Paulo: Max Limonad, 2001 
39

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em: 02/06/20103 
40

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf. Acesso em: 02/06/20103 
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negociações internacionais e conquistas no plano internacional com repercussão no âmbito 

doméstico de cada país. Seus resultados legais e institucionais significaram reafirmação e 

fortalecimento de princípios internacionais voltados a reger as relações internacionais e a 

guiar a criação de instrumentos internacionais, paralelamente à reconsideração do caráter 

interdependente dos direitos humanos no seio da comunidade internacional. 

Estabelecida a relação entre os temas direitos humanos, desenvolvimento e 

meio ambiente, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Agenda 

21, fortalece como instrumentos de implementação dos direitos humanos, notadamente do 

direito humano ao desenvolvimento, sem perder de vista a realidade atual das diferenças e a 

necessidade urgente de implementação dos direitos humanos. 

 

5. Meio Ambiente e Direitos Humanos 

 

 O direito ao desenvolvimento é a consideração do próprio desenvolvimento 

como direito humano que encontra suas bases legais no direito internacional dos direitos 

humanos, nesse panorama os problemas ambientais compreendem uma gama de aspectos 

relativos não somente ao meio ambiente natural, seja poluição atmosférica, mares, oceanos e 

rios, a degradação da camada de ozônio e as mudanças climáticas e os recursos naturais 

provocados pelo desmatamento, pela exaustão de recursos não renováveis, pela exploração e 

desaparecimento de espécies além de questões diretamente ligadas aos direitos humanos 

diretamente como moradia, condições de vida e saúde etc. A implicação inerente aos aspectos 

multidimensionais dos problemas ambientais e humanos tomou possível a caminhada do 

direito ambiental aos direitos humanos, conforme reconhecido pela Declaração de Estocolmo 

de 1972 que atente à necessidade de critérios e de princípios comuns que ofereçam aos povos 

do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. Com 

objetivo de destacar as consequências dos efeitos da qualidade do meio ambiente humano 

sobre as condições humanas e sobre o gozo dos direitos humanos.  

 A declaração assim proclama que o homem é ao mesmo tempo obra e 

construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece 

oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e 

tortuosa evolução da raça humana neste planeta, chegou-se a uma etapa em que, graças à 
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rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de 

inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do 

meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e 

para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma
41

. 

  Nesse contexto em que a proteção e o melhoramento do meio ambiente 

humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento 

econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de 

todos os governos. A figura do homem na constância de auto-avaliação de sua experiência e 

na continuidade de descobrir-se, inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a 

capacidade de o homem transformar o que o cerca, utilizada com discernimento, pode levar a 

todos os povos os benefícios do desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer 

sua existência. Aplicado errônea e imprudentemente, o mesmo poder pode causar danos 

incalculáveis ao ser humano e a seu meio ambiente
42

. 

  Em nosso redor vemos multiplicarem-se as provas do dano causado pelo 

homem em muitas regiões da terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos 

seres vivos; grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento 

de recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para as saúdes físicas, mentais e 

sociais do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive e 

trabalha
43

. 

A preocupação com aumento da degradação ambiental fomentou a relação 

entre a preservação do meio ambiente e a promoção de direitos humanos e é tema constante 

das Nações Unidas. A partir desse aspecto, a relação entre os direitos humanos e meio 

ambientes são causas ou fatores de degradação ambiental e a deterioração do meio ambiente, 

por sua vez, afeta o gozo dos direitos humanos, ou seja, os problemas ambientais afetam os 

direitos humanos.  
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Evidenciando uma aceitação de direitos relativos ao meio ambiente, impondo 

deveres aos Estados e à sociedade, assim como a adoção de instrumentos legais para 

exercícios desses direitos. E ainda reconhecendo que a ordem social e internacional, na qual 

os direitos e liberdades estabelecidas na Declaração dos Direitos Humanos possam ser 

plenamente realizados, engloba também as questões ambientais
44

.  

 

 

6. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

 

A globalização, o neoliberalismo e a liberdade de comércio, tendo como pano 

de fundo a problemática sobre a disparidade sobre os mais ricos e os mais pobres. À medida 

que a sociedade evolui e vivencia transformações nas relações sociais, defronta-se com o 

surgimento de novos bens jurídicos reclamando proteção legal. Neste contexto, destaca-se o 

surgimento da sociedade de massa e, com esta, os direitos sociais e supra-individuais. Os 

enfoques são direcionados, na maioria das vezes, aos Direitos Civis e Políticos, bem como, 

aos Direitos  Econômicos, Sociais e Culturais. No entanto, deixamos de destacar a relevância 

necessária aos direitos humanos ambientais.
45

 

A carta constitucional de 1988 erigiu, como direito supra-individual merecer de 

tutela, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável que, no início do século, 

sequer era considerado como bem jurídico plausível de figurar na pauta de discussões 

nacionais e internacionais. A espécie humana, bem como de todos os seres vivos dependem de 

um meio ambiente saudável e equilibrado, onde esses seres vivos possam usufruir e interagir, 

garantindo assim a perpetuação da espécie. Deve-se garantir a sustentabilidade ambiental, 

através da harmonia.
46

 

À medida que as degradações ambientais, resultantes do desenvolvimento 

econômico tanto no cenário interno, como no externo, passaram a reclamar atenção dos atores 

internacionais, políticas ambientais que, ao mesmo tempo, favorecessem o bem-estar humano 

e preservasse o meio ambiente para a presente e futuras gerações, têm sido a tônica dos 
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debates atuais. 

 A responsabilidade é das políticas públicas contemplarem os direitos 

fundamentais à garantia de condições mínimas de dignidade humana. No entanto, a 

reivindicação a um meio ambiente equilibrado e de condições necessária para uma boa 

qualidade de vida requer a preservação do meio ambiente, não podendo ser tratada por grupos 

ambientalistas isolados como se isso fosse problema de parcela mínima da população. O 

problema é mundial.
47

 

Dessa forma, dentre os novos fenômenos globais surgidos no planeta, em 

virtude do processo de globalização, destaca-se os problemas ambientais resultantes da 

exploração dos recursos naturais, os quais têm despertado preocupações que extrapolam o 

tema da conservação da natureza, para alcançar questões relacionadas com a própria 

sobrevivência humana, ou seja, tem domínios da proteção do ser humano e da proteção 

ambiental porquanto correspondem aos principais desafios de nosso tempo, pois afetam em 

última análise os rumos e destinos do gênero humano. 

A matéria relativa a direitos humanos e direito ambiental, este como pedestal 

daquele, pois a vida humana depende do meio ambiente sadio e equilibrado para continuar se 

manifestando no planeta, tem derrubado fronteiras, Freitas nos ensina que o meio ambiente é, 

atualmente, um dos poucos assuntos que desperta o interesse de todas as nações, 

independentemente do regime político ou sistema econômico. É que as consequências dos 

danos ambientais não se confinam mais nos limites de determinados países ou regiões. 

Ultrapassam as fronteiras e, costumeiramente, vêm a atingir regiões distantes. Daí a 

preocupação geral no trato da matéria que, em última análise, significa zelar pela própria 

sobrevivência do homem48
. 

A conscientização a respeito do tema não só vai preparar a comunidade em 

geral para cobranças de políticas emergenciais que solucionem as questões ambientais bem 

como irá clarificar as obrigações de direitos humanos ligados à fruição de um ambiente 

seguro, limpo, saudável e sustentável. Esse esclarecimento é necessário para que os Estados e 

os demais entendam melhor o que essas obrigações exijam e garantam que elas sejam 
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plenamente cumpridas, em todos os níveis, do local ao global. Os direitos humanos e do meio 

ambiente são inter-relacionados e interdependentes, ou seja, um ambiente saudável é de 

fundamental importância para o gozo dos direitos humanos e o exercício dos direitos humanos 

é necessário para um ambiente saudável
49

. 

Segundo especialista do Centro Regional de Informação das Nações Unidas, 

todos os direitos humanos são vulneráveis à degradação ambiental, em que o pleno exercício 

de todos os direitos humanos depende de um ambiente de apoio. A falta de uma completa 

compreensão quanto ao conteúdo relacionado às obrigações para com o ambiente e com os 

direitos humanos não significa que tais obrigações não existam, sendo seu cumprimento não é 

adestrado aos direitos humanos
50

. 

Ainda segundo o relatório do Centro Regional de Informação das Nações 

Unidas também identifica os direitos cuja implementação é fundamental para a formulação de 

políticas ambientais, tais como os direitos à liberdade de expressão e de associação, direito de 

receber informações e participar nos processos de decisão, e o direito aos recursos legais.  E o 

exercício desses direitos tomaria as políticas ambientais mais transparentes, mais ágeis e bem 

melhor estruturadas para as partes interessadas em defendê-las. 

 Desse modo, os Estados devem reconhecer o importante trabalho realizado por 

defensores dos direitos humanos que trabalham em questões fundiárias e ambientais na 

tentativa de encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, 

sendo intolerável a sua censura devendo assegurar investigações imediatas e imparciais sobre 

as alegadas violações dos seus direitos
51

. As considerações preliminares do relatório 

identificaram muitas questões que precisam ser abordadas, inclusivamente as relativas 

transfronteiriça e global, danos ambientais, como as alterações climáticas, não estatais, tais 
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como corporações multinacionais e os grupos vulneráveis, incluindo crianças, deslocados, os 

povos extremamente pobres e indígenas
52

. 

Assumir uma postura racional em defesa de um novo paradigma que se 

sustente e proteja o meio ambiente será o mesmo que proteger Direitos Fundamentais em 

todos os níveis. E o direito ao desenvolvimento no âmbito conceitual dos Direitos Humanos 

compreende-se como destaque no plano internacional do direito pós-moderno, a concretização 

na manutenção dos direitos humanos, principalmente quanto ao aspecto da Sustentabilidade, 

sendo os cidadãos os titulares proativos no dever de preservar e defender o meio ambiente 

assumindo uma posição coerente na salva guarda do meio ambiente. 

É primordial quando se verifica a colisão de direitos sobre o Meio Ambiente e 

demais direitos defendidos como fundamentais funcionando dentro de um sistema singular, 

que, ao mesmo tempo, conjuga forças de cunho jurisdicional, político e moral, na busca de um 

objetivo comum, da proteção dos seres humanos em toda a sua essência estimulando a 

formação de sociedades socialmente mais justas e ecologicamente equilibradas, que 

preservem a relação de interdependência e diversidade. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

No Brasil, a Constituição da República de 1988 dedica um Capítulo próprio à 

proteção ao meio ambiente, que a partir de uma interpretação sistemática do meio ambiente de 

caráter abrangente e multidisciplinar que a problemática ambiental, necessariamente, requer 

averiguações de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo, é um direito fundamental reconhecido a uma quantidade indeterminada e 

indeterminável de pessoas, incluídas no rol de titulares, além da coletividade, as futuras 

gerações, evidenciando-se seu caráter difuso e supraindividual, o que lhe confere proteções 

mais amplas, concretas e efetivas.  
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O direito ambiental previsto no artigo 225 da CF/88 é um direito diretamente 

relacionado com a promoção da dignidade da pessoa humana que a partir dessa denominação 

instauram-se deveres correlatos aos indivíduos e ao Estado. Assim, a ascensão do direito 

ambiental como direito fundamental dos indivíduos são indispensáveis, haja vista que a 

agressão e o desrespeito do Homem aos recursos naturais interferem diretamente nas 

condições básicas da vida humana e consequentemente na própria existência. 

Posto isso, os direitos fundamentais visam constituir para os indivíduos uma 

garantia particular conferindo-lhes um direito subjetivo, de forma a limitar a forma de atuação 

dos órgãos estatais perante o cidadão, ou conferir-lhe direito a prestações, além do que, o 

meio ambiente como um direito fundamental da pessoa humana é de extrema importância 

para a sociedade e imprescindíveis para a preservação de valores imensuráveis 

economicamente, bem como na sua defesa
53

 como princípio constitucional, levando à 

constatação de que a natureza constitucional difusa visa adequar o comportamento humano 

com o meio ambiente. 

Com base nos fatos atuais, o direito ao meio ambiente é um dos maiores 

direitos humanos do século XXI, na medida em que a humanidade se vê ameaçada no mais 

fundamental dos seus direitos
54

: O direito da própria existência e o direito ao desenvolvimento 

têm tido destaque nos encontros internacionais de Direitos Humanos sustentados na 

cooperação internacional, pautando-se nas dimensões de caráter fundamental, na 

solidariedade, na moral, na interdependência econômica e na manutenção da paz e da 

segurança mundial. Tal situação é primordial quando se verifica a colisão de direitos sobre o 

Meio Ambiente e demais direitos defendidos como fundamentais. 

É primordial quando se verifica a colisão de direitos sobre o Meio Ambiente e 

demais direitos defendidos como fundamental funcionado dentro de um sistema singular, que, 

ao mesmo tempo, conjuga forças de cunho jurisdicional, político e moral, na busca de um 

objetivo comum, da proteção dos seres humanos em toda a sua essência estimulando a 
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formação de sociedades socialmente mais justas e ecologicamente equilibradas, que 

preservem a relação de interdependência e diversidade. 
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