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RESUMO 
 
 
 

JOTA, Juliana. Soberania x A Preservação Internacional do Meio Ambiente: a 
conformação do princípio da Soberania Nacional em face da Proteção ambiental 
internacional. 2005. fls.146. Dissertação de Mestrado. Centro de Ciências 
Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 

A questão ambiental desponta como um dos maiores desafios do século vinte e 

um, tendo ocupado no século anterior cenário de revolucionária política e de mudanças 

nas perspectivas sócio-jurídicas. Neste contexto, as pretensões não se exaurem na defesa 

do patrimônio ou de valores historicamente consolidados, interessando à vida social 

proteger gerações futuras, garantindo-lhes recursos e condições dignas de vida. Há a 

frenética necessidade de adequar valores e interesses, compatibilizando regras e 

comportamentos à nova realidade; bens jurídicos anteriormente consagrados como 

absolutos poderão ser preteridos frente a outros, hodiernamente prioritários. A transição, 

contudo, não é simples ou pacífica. A elevação do meio ambiente ao status de 

patrimônio da humanidade - e desta forma, objeto de interesse internacional - representa 

para muitos uma afronta à Soberania, à autoridade do Estado em dispor de seus recursos 

naturais. A inquietação a respeito do meio ambiente inova ao trazer para os debates 

jurídicos a proteção de gerações futuras, sob o enfoque dos direitos coletivos e difusos. 

Não obstante, há ainda a resistência face uma política ambiental internacionalizada, 

experiência ainda imatura em nosso meio. Configurada pelo “choque” entre a Soberania 

e a relevância do bem jurídico protegido, a Preservação Ambiental Internacional é 

fenômeno a ser urgente e minuciosamente estudado, primordialmente por envolver 

interesses tão relevantes e antagônicos, materializando-se como realidade que não pode 

ser ignorada ou contestada. 

Palavras-chave: Soberania, Preservação Ambiental, Direito Internacional. 

 
 
 

 
 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
 

JOTA, Juliana. Sovereignty  x International Environmental Protection: The resignation 
of the Sovereignty principle face to the International Environmental Protection. 2005. 
Fls. 146. Master Degree. Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 

The environmental concern is one of the biggest challenges of the 21th century. 

Decades before, it used to be a mecanism of revolucionary politics and of social legal 

changes. Into this new cenary, the aims are not exhausted by the wealth´s protection or 

by the regard of historically consolidated values; the society seeks the future 

generation´s protection, warranting resources and conditions for a dignified life. Facing 

the nowaday´s social-political phenomenons, there´s the frenetic need of values and 

interests adequation, making rules and behaviors suit into the new reality. Legal goods, 

previously taken as “absolute”, might be passed by for others, nowadays consecrated as 

priorities. However, the transition is nor simple, nor pacific. The environmental 

elevation to a human´s patrimony status – what means an object of international interest 

– to many represents an attack to the sovereignty principle. The inquietude about the 

Environment brings new subjetcs to the Law´s discussion, including the protection of 

future generations by the light of the collective and diffuse rights. Neverthless, there´s 

still the resistence to adequate the environmental politics. Faced as clash between the 

Sovereignty of the States and the importance of the protect legal good, the international 

environmental protection is a phenomenon to be carefully studied as a reality that can´t 

be denied or ignored. 

 

Key Words: Sovereignty, Environmental Protection, International Law. 
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INTRODUÇÃO 

O porquê da urgente preocupação em delinear uma análise da proteção ambiental 

internacional e suas repercussões frente à Soberania dos povos 

 

A preservação do meio ambiente é umas das maiores preocupações da sociedade 

contemporânea. Em todos os países, cresce uma verdadeira repressão à nocividade da 

conduta humana contra seu ecossistema, problemática que suscita o desequilíbrio sócio-

econômico das regiões mais afetadas e, em uma perspectiva mais drástica, futuros 

conflitos pelos recursos ainda abundantes. 

O século XX foi palco do surgimento de novas gerações de Direitos Humanos: 

aos direitos de defesa do cidadão contra o Estado que surgiram na época da Revolução 

Francesa (vida, incolumidade física, liberdade de religião, etc.), juntaram-se, a partir da                   

Primeira Guerra Mundial, os direitos da “segunda geração” que visam a garantir 

prestações positivas por parte do Estado em favor da população (serviços públicos nas 

áreas da saúde, educação, etc.).  

Desde os anos 70 do referido século, começaram a ser declarados e inseridos nas 

constituições da maioria dos países ocidentais os direitos da “terceira geração”, cujo 

titular não é o indivíduo ou um determinado grupo, mas a sociedade como um todo 

unitário, incluindo-se a proteção às futuras gerações. Em posição de destaque no rol 

desses direitos está aquele a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo sido 

acolhido por diversos ordenamentos jurídicos e, de maneira exemplar, pelo direito 

pátrio em seu texto constitucional de 1988 (artigo 225). 

Se, para os diversos ramos do direito, a questão ambiental é tema ainda recente, 

sua urgência é notória há tempos. A questão ocupa importante amplitude política, 



  

envolvendo inúmeros atores alheios à figura estatal, tal como as Organizações Não-

Governamentais (ONGs), e, especialmente em tempos de globalização – fenômeno a 

alterar vertiginosamente concepções sócio-político-jurídicas –  é possível confirmar que 

os problemas de diferentes sociedades afetam diretamente nosso cotidiano, com grande 

destaque às questões envolvendo o meio, já que os impactos dos danos ambientais não 

respeitam fronteiras.  

A questão ambiental é, então, globalizada; é foco de discussões internacionais, 

solidificando-se, em especial, nos anos 70 do século XX. Diferentes nações admitem a 

necessidade de unir esforços para conservar e proteger o meio em que vivem, tanto para 

fins de subsistência quanto para fins de sobrevivência. 

 Como destaca o Princípio 21 da Declaração de Estocolmo (1972), um dos 

pontos de partida da política ambiental,  

... os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, de 
acordo com sua política ambiental, e a responsabilidade de assegurar que suas 
atividades levadas a efeito, dentro de sua jurisdição ou sob seu controle, não 
prejudiquem o ambiente de outros Estados ou zonas situadas fora do limite de 
jurisdição nacional. 

 

Portanto, a proteção ambiental é internacionalizada, cabendo aos Estados zelar 

pelo ambiente que dominam. No caso brasileiro, além da responsabilidade pela sua 

política ambiental, coexiste o princípio da cooperação internacional, prevendo-se que o 

governo brasileiro prestará auxílio a outros países quando solicitado, reafirmando a 

tendência e fortalecimento do Direito Ambiental Internacional na defesa do meio 

ambiente. 

Não obstante, daí nascem divergências. Os Estados são soberanos, uma vez que   

possuem o poder e legitimidade para se autogovernarem, não se submetendo a outros 

Estados, mas tão somente às normas de Direito Internacional; são legitimados para 



  

utilizar seus recursos naturais e, portanto, não estão condicionados às intenções 

externas. No entanto, o mundo hodierno aparenta ter mudado a abrangência do conceito 

de Soberania (ainda que reste como um princípio fundamental dos Estados), uma vez 

que diversos fatores políticos e, sobretudo, econômicos denotam que os Estados - 

especialmente aqueles posicionados como países em desenvolvimento ou periféricos - 

sofrem, sim, efeitos negativos da atuação estrangeira. 

Nesse mesmo contexto, a questão ambiental vem despertar as mais acaloradas 

discussões. Desde as últimas décadas do século XX, vem-se debatendo a necessidade da 

preservação ambiental internacionalizada, o que, para muitos, significa afronta às 

decisões nacionais para preservação e utilização de seus recursos naturais e, de forma 

mediata, afronta à Soberania Nacional. 

Corrente teórica liderada pelos países com forte poder político – chamados de 

países centrais,1 também conhecidos como países desenvolvidos, ou ainda, “do primeiro 

mundo” - alega a necessidade da revisão desse princípio, face à relevância do bem 

jurídico tutelado e à urgência de medidas concretas que impeçam danos, ou políticas 

ambientais, que coloquem em risco o meio ambiente.2 Corrente oposta entende que tais 

medidas extrapolam os limites de uma cooperação internacional e configuram 

verdadeiras interferências, intervenções políticas, atestando serem interesses político-

econômicos o verdadeiro objetivo desse tipo de política ambiental, que sugere a queda 

ou desqualificação do princípio da Soberania Nacional.3 

                                                                 
1 VILLA, Rafael Duarte; CASTRO, Vladimir Aguilar. Política e Atores Não-Estatais nas Relações 
Internacionais: o Caso das Organizações Ambientais na América Latina. In: CARVALHO, Leonardo 
Arquimimo. Geopolítica e Relações Internacionais . Curitiba: Juruá, 2002, p. 212.  
2 CORDINI, Giovanni. La Notion D´Ingérence En Matière D´Environment – L´apport d´une analyse 
comparative des législations. Revue Internationale de Droit Comparé. Paris , n. 3, 1992, p. 691. 
3 ABREU, Gustavo de Souza. A segurança do Estado brasileiro diante das ameaças características do 
limiar do século XXI. A Defesa Nacional – Revista de Assuntos Militares e Estudo de Problemas 
Brasileiros. Ano XC, n. 798, 1° quadrimestre de 2004, p. 25. 



  

Forma-se, então, o presente debate: não restam dúvidas de que a preservação 

ambiental – seja ela configurada no conjunto de regras e ações comissivas que 

viabilizem a manutenção e restauração do meio ambiente - não pode tardar, havendo de 

surtir efeitos imediatos, ou várias nações se encontrarão ameaçadas, sob diversificados 

aspectos, do econômico ao humano. Parece-nos inevitável a defesa ambiental de forma 

internacionalizada, o que não apenas provoca transformações no cenário político 

mundial, como cria e altera conceitos jurídicos inerentes ao próprio Estado. 

Nesse passo, destacamos a grande problemática referente à Soberania Nacional, 

citado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1°, inciso I, como fundamento 

da República Federativa do Brasil.  

O conceito de Soberania é, em geral, conhecido como um “poder absoluto” que 

não reconhece a existência de nenhum outro poder acima de si. Todavia, não poderia 

estar esgotada aí sua significância, uma vez que sempre foi objeto de controvérsias, 

discutindo-se seu sentido, alcance e utilidade desde seu surgimento.  

Em especial, com os desafios e o novo cenário do século XXI, ressurge uma 

incisiva discussão acerca desse conceito, assim como de suas implicações, indagando-se 

sobre abrangência e transformações. A respeito, já com as inovações introduzidas no 

despertar do século passado, Kelsen diria que o conceito de Soberania “deve ser 

radicalmente mudado. É essa a revolução da consciência cultural da qual necessitamos 

em primeiro lugar”.4 

A sociedade contemporânea e suas mutações destacadas pelo próprio processo 

de globalização instaurado nas últimas décadas vieram a afetar a tradicional concepção 

do princípio, sendo inegável que no contexto hodierno não se pode conceber a 

                                                                 
4 KELSEN, Hans. Il problema della sovranitá e la teoria del diritto internazionale.Contributo per una 
dottrina pura del diritto. Traduzzione A. Carrino, Milão, Giuffré, 1920. Apud FERRAJOLI, Luigi. A 
Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 4. 



  

Soberania Nacional nos mesmos moldes introduzidos pelo Estado Moderno e seus 

pensadores. De fato, a própria noção de Estado, de base nacional-territorial, sofre 

grande impacto com tantas transformações e o duo da estatalidade e Soberania, que 

sempre foram tidas como noções essencialmente vinculadas, são confrontadas com 

novos atores do cenário internacional que prescindem da figura dos Estados e da 

qualificação de soberanos.  

Na perspectiva das relações internacionais, desde a instalação do ideal de uma 

sociedade mundializada, a repercutir também nas políticas ambientais 

internacionalizadas, há quem defenda que a Soberania Nacional restou parcialmente, 

basicamente em seu sentido formal.5 Embora a descrição seja condizente com a real 

influência econômica estrangeira nas mudanças sociais e políticas em diversos Estados, 

não deve ser analisada de forma superficial ou sem um devido estudo crítico: afirmar 

que a Soberania  Nacional não é e nem pode ser concebida como antes está longe de 

insinuar que ela não é, nem pode ser concebida de forma diversa.  

Vislumbra-se, então, o grande desafio lançado à comunidade jurídica, sobre 

quem recai a responsabilidade de desvendar as transformações sociais que implicam 

mudanças nos mais diversificados conceitos jurídicos e de interpretar categorias de 

relevo para a dogmática jurídica, sem desprezar suas novas nuances ou configurações, 

conciliando o que do passado ainda se faz presente com suas novas perspectivas. 

Dessa forma apresenta-se a relação da Soberania Nacional com a crescente 

proteção ambiental promovida pela comunidade internacional, em searas diversas, 

inaugurando novo ramo jurídico a tutelar bem considerado uno e indivisível, garantido à 

humanidade como direito fundamental. A contraposição desse direito tão essencial 

ocorrerá com diferentes princípios jurídicos, desde a liberdade de iniciativa individual 

                                                                 
5 MELLO, Celso de Albuquerque. Direito Internacional da Integração. Rio de Janeiro, 1996, p. 122.   



  

com fulcro no direito ao desenvolvimento econômico, até a liberdade, senão autoridade, 

estatal em usufruir de seus recursos naturais como bem entender. 

E, nesse enfoque, concentra-se a presente investigação: como o princípio da 

Soberania Nacional é tratado, juridicamente, em face da preservação internacional do 

meio ambiente.   

Parte-se, primeiramente, do conceito de Soberania Nacional cristalizado como 

elemento essencial à figura do Estado, seguindo-se a análise das recentes abordagens 

desse princípio; em seguida, prossegue o estudo sobre a proteção internacional do 

ambiente, seus instrumentos e propostas de políticas ambientais insurgentes, bem como 

sua legitimidade para a comunidade jurídica, pátria e internacional, para, por fim, 

configurar o corte epistemológico em questão, a relação da Soberania  Nacional versus a 

preservação internacional do meio ambiente, concluindo ciclo de discussões sobre a 

Soberania Nacional nas relações irrigadas pelo Direito Internacional Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO I 

O CONCEITO CLÁSSICO DE SOBERANIA ESTATAL 

 

1.1- Introduzindo o conceito de Soberania 

 

O senso comum alcança o conceito de Soberania identificando-o como um poder 

máximo, incontestado, firmado e legitimado face àqueles que a ele se submetem. A 

autoridade considerada soberana prepondera sobre todos os entes hierarquicamente 

escalonados como seus inferiores, sendo reconhecida como fonte última de poder, como 

aquela que impera, que comanda. 

  Na língua portuguesa, o conceito abrange a autoridade moral, suprema, bem 

como a qualidade de um Estado em ter sua ordem reconhecida como absoluta, não 

submissa a nenhuma outra.6 O vocábulo inglês sovereignty conduz ao poder que um 

país possui para se governar ou governar outro país, Estado.7 Souveraineté para os 

franceses indica autoridade suprema 8 e, na língua italiana, sovranitá revela autoridade, 

um poder soberano.9 

Para o mundo ocidental, a compreensão de Soberania é calcada no poder 

incontestado de autolimitar, determinando regras, impondo os deveres e prescrevendo 

direitos; é um poder que, na sua esfera, é absoluto,10 sendo reconhecido ora o Estado, 

ora o povo como o detentor de Soberania, sem olvidar a vinculação da Soberania com a 

figura do líder político, outrora configurado na pessoa do monarca.  

                                                                 
6 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Nova Fronteira, 
Rio de Janeiro, 1985. 
7 COLLINS COBUILD. Learner´s Dictionary. Scarborough (ENG):  Harper Collins Publishers, 1996. 
8 STEINBERG, Sary Hauser, CORREA, Roberto Alvim. Dicionário Francês/Português.  Rio de 
Janeiro: FENAME, 1982. 
9 POLITO, André Guilherme. Michaelis – Dicionário Italiano/Português. São Paulo: Melhoramentos, 
1996. 
10 LASKI, Harold J. El problema de la Soberania.  Buenos Aires: Dédalo, 1960, p. 21. 



  

No conceito jurídico, Soberania é o poder que se sobrepõe aos demais, não 

aceitando limitações que não sejam dispostas voluntariamente por esse mesmo poder, 

tais como as firmadas em tratados internacionais ou as regras e princípios 

constitucionais.11  

Esse poder cabe ser analisado sob dois prismas: a Soberania interna e aquela 

aplicada às relações entre Estados. Na primeira, o conceito reflete o poder supremo do 

Estado de impor normas aos particulares que reconhecem a autoridade estatal como a 

fonte legítima de direito. No tocante à Soberania do Estado em face da comunidade 

internacional, tem-se que o Estado soberano é independente em relação a qualquer 

outro.12 Ramirez assinala que a noção de supremacia é nota característica da Soberania 

interior, posto que na Soberania externa o que persiste é um comparativo de igualdade.13 

Nesse passo, convém ressaltar que à Soberania interna dos Estados tem sido 

direcionada a qualidade de Soberania popular, uma vez que nos últimos quatro séculos 

dissolveu-se a Soberania 14 configurada no representante político ou mesmo no poder 

absolutista, construindo-se um Estado de Direito democrático, fundamentado em carta 

política de direitos e deveres essenciais, onde o povo é o titular do poder máximo, a ser 

realizado por meio de seus representantes.15  

A Soberania em seu aspecto externo, por sua vez, tem percorrido rumo de poder 

supremo que não reconhece poder superior16 e, por isso, recebido contornos de princípio 

absoluto, em especial, para Estados recém-emancipados ou flagelados por ações 

imperialistas de potências político-econômicas. 

                                                                 
11 DE PLÁCIDO e SILVA. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967.  
12 AKEHURST, Michael. A modern introduction to International Law.. Madrid: Alianza, 1972, p. 33. 
13 RAMIREZ, Felipe Tena. Derecho Constitucional Mexicano. Apud CASTRO, Paulo Fernandéz de. 
Soberanía y Derecho Internacional. Disponível em http:// www.ambito-
juridico.com.br/aj/dconst0029.htm, acesso em 23 de julho de 2005. 
14 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Apresentação - A Soberania dividida. In : FERRAJOLI, Luigi. A 
Soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. VII.  
15 LECLERCQ, Claude. Droit Constitutionell et Institutions Politiques. Paris: Litec, 9° ed, 1995, p.45.  
16 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Apresentação - A Soberania dividida. In : FERRAJOLI, Luigi. A 
Soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. IX. 



  

Essa afirmação do Estado como elemento independente e autônomo na 

comunidade internacional, a impor-se normas sem se sujeitar a interferências de outros 

Estados, traz a essência da Soberania Nacional, objeto das mais variadas discussões 

políticas, dentre elas o aparente conflito formado pelas políticas ambientais 

internacionais e os interesses individuais de Estados soberanos. 

Todavia, é necessário, desde já, evitar o equívoco de supor que tais conceitos 

exaurem a definição de Soberania. De fato, definir o conceito de Soberania tem sido 

problemática tanto das ciências jurídicas quanto da política durante séculos de estudos, 

sem obtenção de resultados frutíferos, visto que ainda hoje diversas, e muitas vezes 

paradoxais, podem ser as definições obtidas em razão do forte subjetivismo que tema 

tão delicado pode carregar. 

 Como afirmou Hermes Lima, a noção de Soberania longe está de ser clara e 

pacífica. Citando Oppenheimer, escreveu que não existiria  

concepção cuja significação seja mais discutida que a da Soberania. Desde o 
seu aparecimento até hoje, nunca logrou possuir significação universalmente 
aceita.17 
 

Soberania é tema cuja definição não pode ser considerada de natureza absoluta 

ou imutável. Como é habitual na ciência jurídica, esse – dentre tantos outros objetos de 

estudo - sofre modificações quanto ao seu conceito e aplicação, caracterizando-se como 

um instrumento refletor dos valores relevantes de cada época, sem, contudo, perder 

legitimidade.  

Autores como Baptista chegam a defender que:  

pode-se mesmo afirmar que a noção de Soberania é um conceito jurídico 
indeterminado e cujo conteúdo e limites vai variar com a consciência jurídica e 
as circunstâncias políticas em cada época histórica.18 
 

 
                                                                 
17 LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direito. 9ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1958, 
p. 381. 
18 BAPTISTA, Luiz Olavo; FONSECA José Roberto Franco da. O Direito Internacional no Terceiro 
Milênio. São Paulo: LTr, 1998, p. 364. 



  

Em razão do exposto, tem-se que na construção da Soberania como princípio 

regente de todas as relações estatais, senão como princípio preponderante sobre todos os 

demais tanto no mundo absolutista quanto no cenário de pós-guerras, passou-se por 

longa lapidação histórica a moldar esse valor aos anseios e necessidades políticas de 

cada época em que é analisado, até estar, por fim, vinculado à tradicional concepção do 

Estado como portador de direitos absolutos, incondicionais, indiscutíveis que colocaria 

cada Estado em pé de igualdade perante os demais.19 

Por semelhante motivo, a concepção contemporânea de Soberania sofre 

alterações significativas quanto ao seu teor original, voltando-se para a existência 

cooperada de Estados e comunidades internacionais, que embora mantenham 

individualmente o fundamento do poder máximo estatal, aceitam a sujeição a órgãos 

internacionais e normas de Direito Internacional, uma vez por eles pactuadas ou 

reconhecidas. É nesse cenário cosmopolita que a Soberania volta a ser arduamente 

discutida, ora como princípio mutante ora como valor em decadência.  

Dessa forma, visualizada a difícil conceituação do princípio da Soberania em 

virtude de sua intrínseca vinculação a cada momento contextualizado, adianta-se que se 

fará necessária uma breve apreciação histórica do tema para, então, compreendê- lo, 

citando-se, apenas como um referencial de partida, que por “Soberania” pode-se supor a 

qualidade do poder do Estado que o situa acima de qualquer outro no âmbito interno, e 

que o coloca no mesmo plano do poder de outros Estados, possuindo um feixe de 

competências exclusivo reconhecido pela ordem jurídica internacional. 

 

 

 

                                                                 
19 KRITSCH, Raquel. Soberania – A construção de um conceito. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 
2002, p. 37. 



  

1.2 – Evolução Histórica  

    

   1.2.1- A semente da Soberania no Imperium Romanum 

 

As raízes do conceito político de Soberania podem ser já encontradas no Direito 

Romano, mais precisamente na concepção romana do imperium, ou do “poder público”.    

A teoria romana do poder público reconhecia o povo como o titular desse poder, sendo 

possível transmiti- lo a um indivíduo por meio da lex regia – que será a responsável, 

posteriormente, pela concentração de outros poderes (uma vez repartidos pela República 

entre as diversas autoridades) na pessoa do imperador, tais como imperium, majestas e 

potestas, expressões de poder diversas da Soberania propriamente dita,20 mas que 

começariam a construir as bases para esse novo elemento. 

No período feudal, aquela noção perdeu consideravelmente suas forças, beirando 

o desaparecimento. Depois da queda do Império Romano, a sociedade européia se 

organizou de acordo com um regime contratual: o senhor feudal não é um príncipe, cujo 

poder se fundamente no imperium, mas um contratante. Todavia, o feudalismo não 

descartou o termo Soberania, sendo seu sistema caracterizado por uma hierarquia de 

domínios soberanos; a Soberania – territorial – legitimava o poder do suserano  sobre 

uma propriedade, ou certa coisa.21 

Paralelamente, o que se via era a luta pela concentração de um poder supremo 

nas mãos do regnum e do sacerdotium. O medievo foi marcado por séculos de tensão 

entre o Império e o Papado, onde a supremacia do poder seria exercida pelo grupo 

hegemônico em questão, ora representando-se o Rei como mero vassalo da Igreja, ora 

                                                                 
20 CRUZ JÚNIOR, Jeziel Rodrigues. O Conceito Clássico de Soberania e sua Mutação em Face do 
Fenômeno Globalizante. Revista da AJUFE,  Ano 23, 1° Semestre de 2005, p. 121. 
21 LIMA, Fernando Machado da Silva. Da Soberania Clássica à Soberania Atual. Dissertação do Curso 
de Mestrado da Universidade da Amazônia, Belém, 2000, p. 6, disponível em 
http://mx.geocities.com/profpito/ivo.htm, Acesso em 22 de outubro de 2003.  



  

colocando esta como mero elemento de apoio ao Rei, agraciado pela vontade divina.22 

Numerosos conflitos tomariam pauta até que na Baixa Idade Média chegar-se-ia à 

independência da realeza, a configurar-se como o próprio Estado, do domínio papal.23 

Embora enfraquecida, a noção do imperium não fora completamente extinta, 

pois na França e na Alemanha os monarcas continuaram sendo considerados como 

responsáveis pela justiça e pela paz. Assim, com a falência do sistema feudal, retoma-se 

a concentração dos poderes – constituídos pela força e pelo direito - na pessoa do Rei 

soberano, denominando-se “Soberania” o poder real. 24  

O pensamento doutrinário daquela época começava a distinguir o direito como 

regras de ação reguladas pela capacidade de coagir e atributo da pessoa do rei, da moral, 

um conjunto de valores tidos como regras que não simbolizavam o uso da força e cujo 

principal símbolo àquela época era a conduta religiosa - noções até então manuseadas 

conjuntamente25- assim como a traçar o perfil da Soberania como se veria cristalizar na 

modernidade.  

Kritsch aponta João Quidort como pensador imprescindível para a formação do 

conceito de Soberania que seria inaugurado pelo Estado Moderno, justamente porque, 

além de conceber o Rei como fonte de direito (e conseqüentemente de poder supremo, 

corroborando o uso legitimado de coerção para impor condutas) separando a Moral 

como campo diverso de atuação, esse, sim, cabível à Igreja, acrescentou o exercício da 

coerção como prerrogativa da ordem legal,26 o que mais tarde daria ao Estado a 

legitimidade do poder soberano. 

                                                                 
22 KRITSCH, Raquel. Soberania – a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 
2002, p. 119. 
23 CRUZ JÚNIOR, Jeziel Rodrigues. O Conceito Clássico de Soberania e sua Mutação em Face do 
Fenômeno Globalizante. Revista da AJUFE.  Ano 23, 1° Semestre de 2005, p. 122. 
24 PERALTA, Ramón. Soberania Nacional y Estado Constitucional. Revista de Estudios Políticos.  
CEPC. Nueva Época, n. 105, p. 310. 
25 KRITSCH, Raquel. Soberania – a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 
2002, p. 465. 
26 Ob. cit., p. 465. 



  

Exatamente nesse contexto, o grande nome refletor do conceito doutrinário de 

“Soberania”, Jean Bodin, conceituou a Soberania real como uma mescla do imperium 

romano e do senhorio feudal, desenvolvendo a noção de que o Rei era pessoalmente 

titular da Soberania exercida por meio do direito,27 apoiado na ameaça de sanções.  

O Rei passava a ser considerado titular do imperium, um direito seu absoluto e 

incontestável, podendo até mesmo desmembrá- lo e aliená- lo, assim como transmiti- lo 

hereditariamente; é a concepção do Estado patrimonial, dominante na Europa, até a 

Revolução Francesa.28 

 

    1.2.2 - Soberania: a formação do conceito 

 

 É em resposta ao Feudalismo, marcado pela acentuada descentralização do 

poder, que a Soberania destaca-se no Estado Moderno, momento de nascimento dos 

grandes Estados nacionais europeus,29 concentrando o poder político no Estado por 

meio do suprema potestas, ou “poder absoluto” que prescinde do reconhecimento de 

qualquer outra entidade superior - superiorem non recognoscen.30 

Os valores acima citados invocavam duplicidade de eventos que se 

coadunariam: a Soberania interna responsável pela delimitação do poder do Estado 

frente a seus particulares e a Soberania externa, a afirmação do Estado absoluto e auto-

suficiente. Atenta-se para a interdependência das suas construções: a consolidação do 

poder dentro do Estado trouxe consigo a idéia de que se tratava de um poder soberano, 

                                                                 
27 A. TRUYOL y SERRA. John Austin et la Philosophie du Droit. Archives de Philosophie du Droit, Vol. 
XV, 1970, pp.151 e ss. Apud  AKEHURST, Michael. A modern introduction to International Law. 
Madrid: Alianza, 1972, p. 33. 
28 LIMA, Fernando Machado da Silva. Da Soberania Clássica à Soberania Atual. Dissertação do Curso 
de Mestrado da Universidade da Amazônia, Belém, 2000, p. 8, disponível em 
http://mx.geocities.com/profpito/ivo.htm. Acesso em 22 de outubro de 2003.  
29 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 1. 
30 BARBERA, Augusto. Le B asi Filosofiche del  Costituzionalismo. Roma: Laterza, 1997, p. 193. 
 



  

tanto pela necessidade de auto-afirmação de um Estado, quanto pela necessidade da 

legitimidade desse poder face à comunidade internacional, formada por Estados tidos 

como “iguais” - princípio sobre o qual se erigiria o Direito Internacional. Segundo esse 

ramo jurídico, na ordem interna, a Soberania  se preservaria como a supremacia do poder 

dentro do território do Estado, consagrando-se o princípio da subordinação, ao passo 

que na ordem externa, prevaleceria o princípio da coordenação, atuando Estados como 

entes de igual poder. 

 De fato, já na sua inseminação no período medievo, a Soberania assumia feições 

de um respeito interno e externo - incluindo-se a autoridade de impor a lei e o poder de 

decidir entre a guerra e  a paz. Àquela época, não fora concebida como o conceito 

moderno de Soberania, até porque era a Igreja o ente a exercer um poder absoluto, em 

constante disputa com o poder da organização política dos Estados medievais. Todavia, 

o uso do termo consolida-se já no curso do século XII, vindo futuramente a ter 

importância fundamental na consolidação do Estado Moderno que se contraporá às 

relações feudais típicas da Idade Média.31  

Dentro do Estado na modernidade, elemento de uma sociedade natural de 

Estados igualmente soberanos, viria consolidar-se novo elemento legitimador de sua 

conduta: sua sujeição à lei, sua limitação pelo direito,32 extensível inclusive para limitar 

a conduta do monarca no exercício de seu poder soberano. Em contrapartida, o poder 

absoluto do Estado – legitimado pelo direito interno de cada Estado – provia 

prerrogativas naturais aos Estados, dentre eles o direito de guerra como sanção pela 

conduta evasiva de outro Estado. 

 A Soberania, ainda que pautada na ordem jurídica, abrangeria poderes além 

daqueles atribuídos aos interesses individuais de um Estado, alcançando poderes sobre 
                                                                 
31 ROCHA, Carmen Lúcia A. Constituição, Soberania e Mercosul. Revista de Direito Público. Vol. 21, 
1998, p. 18. 
32 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 15. 



  

outros Estados, se justificada fosse tal atitude – o que, para muitos pensadores, traduz-se 

na ficção do princípio da Soberania, uma vez que apenas hegemonias poderiam fazer 

valer suas prerrogativas nesse estado selvagem de comunidade internacional.33 

A noção de Soberania viria a sofrer uma mudança essencial com a eclosão das 

Revoluções, de 1776 na América e 1789 na França, que transfeririam a titularidade do 

poder do Rei para a Nação e transigiriam o Estado Absolutista para o Estado Liberal.34 

Nas cartas de ambas as Nações, respectivamente a Declaração dos Direitos e a 

Constituição Francesa de 1791, o poder soberano - uno e indivisível, inalienável e 

imprescritível - pertence direta e unicamente à Nação.  

Características essenciais seriam destinadas à Soberania : unidade, 

indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Em linhas preliminares, pela 

primeira tem-se que no Estado existe apenas uma fonte do poder político; a 

indivisibilidade prescreve que a Soberania não pertence a frações do povo ou a um 

único indivíduo, é apanágio único e exclusivo da Nação como um todo; é inalienável 

por exprimir a personalidade da Nação que não existiria sem a Soberania e 

imprescritível por não ser admitida usurpação da mesma personalidade.35  

Sua intrínseca relação com a pessoa da Nação a faria assumir um status de poder 

de vontade, uma vontade superior às vontades individuais; seria um direito subjetivo 

cujo titular é a comunidade representada pelo Estado. A tal autoridade que não 

reconhece poder superior, nem mesmo concorrente em suas competências, chamar-se-ia 

“Soberania”. Eismen identificava duas faces dessa concepção: a Soberania interna ou 

direito de comandar todos os cidadãos que compõe a Nação e demais indivíduos 

                                                                 
33 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 20. 
34 PERALTA, Ramón. Soberania Nacional y Estado Constitucional. Revista de Estudios Políticos.  
CEPC. Nueva Época, n. 105, p. 312. 
35 Ressalvas são feitas, todavia, aos chamados Estados Compostos, a exemplo da Confederação de 
Estados, Estados Vassalos, Protetorado Internacional, dentre outros, cuja estrutura complexa e limitada 
centralização de poder nem sempre se coadunam com as características cedidas ao ditos Estados Simples. 



  

habitando seu território; e a Soberania  externa ou direito de representar a Nação e 

negociar em seu nome com outras Nações.36 

Ademais, também a limitação da Soberania  cedida pelo povo à Nação 

apresentaria novo perfil, já que, além do princípio da legalidade, já referido ao 

Absolutismo, o poder soberano estava sujeito à observância de princípios de proteção ao 

povo, intitulados de direitos fundamentais, mudando a forma do Estado até então 

conhecido.37  

 

1.3- O conceito de Soberania e seu perfil doutrinário 

 

Enquanto a Soberania é lapidada em cada mentalidade histórica e respectivo 

processo político, realiza-se por séculos a tentativa de apreciação desse conceito em seu 

aspecto científico, embora evidente permaneça a forte ideologia trazida em cada 

diferente abordagem. 

Desde a Idade Média, diversos teóricos buscavam tecer a idéia de Soberania  que 

se moldaria no Estado Moderno, em especial em virtude da crescente necessidade de 

libertação do Estado das rédeas impostas pelo poder da Igreja. Marsílio de Pádua, nos 

séculos XIII e XIV, Nicolau Maquiavel, nos dois séculos seguintes e Hugo de Grotius e 

Thomas Hobbes, nos séculos XVI e XVII, viriam a ser grandes expoentes teóricos de 

estudo e legitimação do poder soberano.38 

  Sob o enfoque doutrinário, a definição político-jurídica de Soberania 

classicamente entendida nasce com Jean Bodin, em “Os Seis Livros da República”, de 

1576, época de declínio da Igreja e da Reforma Protestante, período em que o poder do 

                                                                 
36 Apud LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direito. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 
1958, p. 386. 
37 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 28. 
38 CRUZ JÚNIOR, Jeziel Rodrigues. O Conceito Clássico de Soberania e sua Mutação em Face do 
Fenômeno Globalizante. Revista da AJUFE. Ano 23, 1° Semestre de 2005, p. 123. 



  

Rei não se impunha; eis um, senão o maior, fundamento que justifica a busca de um 

poder forte e centralizado, capaz de implementar a ordem e retomar a paz: um poder 

capaz de impor leis. Essa linha a descreve como "o poder absoluto e perpétuo de uma 

República", um elemento essencial do Estado, sendo seus limites a Lei de Deus, a Lei 

da Natureza e princípios dos direitos dos homens.  

Na opinião de Bodin, apesar de ser um poder incontestável, não pode ser 

exercido de forma ilimitada. Não se resume ao exercício de um poder absoluto, não 

“arbitrário”; dois aspectos lhe são inerentes: a individualização do poder soberano, 

personalizado na figura do líder político do Estado Moderno e sua introdução em uma 

estrutura social, derivando daí limites a tal poder.  

A idéia de afirmação da vontade do Rei, representante legítimo do povo, será a 

imagem personificada do Estado, e por tal razão recebe o status de poder soberano. Por 

conseqüência, vincula-se a autoridade política ao conceito de Soberania, atentando-se 

que a Soberania puramente normativa só viria a tomar espaço ao longo do século XX.39 

Thomas Hobbes traz uma versão de Soberania que suaviza seu caráter de poder 

absoluto defendendo sua natureza artificial, uma vez que seria constituída por um 

contrato de cessão de direitos ao soberano, cujo dever será proteger seus súditos. Esse 

pólo de obrigação visa atingir outra finalidade: limitar o poder supremo, impondo- lhe 

barreiras de contenção representadas pelos direitos do povo.40 

Com a Revolução Francesa, surgem duas importantes doutrinas: a da Soberania 

popular, de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), e a da Soberania nacional, de Sieyès 

(1748-1836). Segundo Rousseau, a Soberania não pode ser representada, pois não 

admite alienação. Ela se expressa pela vontade geral e esta não admite representantes; 

                                                                 
39 ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. Teoria Política da Soberania. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2001, p. 55. 
40 BARBERA, Augusto . Le basi filosofiche del Costituzionalismo. Roma: Laterza, 1997, p. 201. 



  

uma teoria democrática, segundo Canotilho41, cuja titularidade da Soberania pertence a  

todos os componentes de um povo, atribuindo a cada cidadão uma parcela de Soberania.  

Já para Sieyès, a Soberania pertence à Nação; esta não é o conjunto de homens 

reais, concretos, efetivamente existentes em dado momento histórico, mas sim o 

conjunto daqueles que viveram, que vivem e que viverão. O conceito de Nação, assim, 

transcende o conceito de povo: os interesses permanentes daquela transcendem os 

interesses momentâneos desse. Assim sendo, a Soberania nacional absorve a suprema 

potestas e a delega a um único ente, qual seja, a Nação.42  

Essa concepção aflorada há mais de dois séculos firmou tanta influência que 

mesmo o constitucionalismo contemporâneo busca seus fundamentos no poder que 

emana do povo à Nação43. Por exemplo, a Constituição pátria declara, no seu art. 1°, 

que o Brasil tem como um de seus fundamentos a Soberania, e consagra, no seu 

parágrafo único, a Soberania constituinte ao prescrever que todo o poder pertence ao 

povo, incluindo-se aí a democracia representativa ao lado da participativa. O art. 14 

reforça essa idéia ao estabelecer os mecanismos de expressão da Soberania popular, um 

reflexo do processo de democratização que vêm vivenciando os Estados vítimas de 

regimes ditatoriais. Seguindo-se a distinção doutrinária citada acima, apesar da forte 

denotação democrática, a Constituição brasileira vincula-se à concepção de Siéyes, ao 

adotar a representação meramente política, institucionalizada (CF, artigo 1°, parágrafo 

único e seguintes).  

Como explica Canotilho,44 a representação política possui uma “delegação de 

Soberania”, para que os particulares eleitos possam representar a Nação, indo de 

                                                                 
41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional . 6ª ed. Coimbra:  Almedina, 1995, p. 98. 
42 LIMA, Fernando Machado da Silva. Da Soberania Clássica à Soberania Atual. Dissertação do Curso 
de Mestrado da Universidade da Amazônia, Belém, 2000, p. 14. 
43 GÓMEZ, Pedro Francez. El Concepto de Soberanía. P. 6. Disponível em 
http://www.ugr.es/~pfg/fp2/fp2_5.html, acesso em 23 de julho de 2005. 
44 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional . 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 258. 



  

encontro ao pensamento de Rousseau, cuja teoria sustenta ser incompatível a Soberania  

nacional com a representação política: a Soberania seria inalienável uma vez que, por  

identificar-se com a vontade geral, caso seja concedida a outro sujeito, deixaria o povo 

de ser seu soberano.  

A doutrina clássica francesa, fundamentada em tal pensamento, consolidou, 

como características da Soberania, as já citadas, unidade, indivisibilidade, 

inalienabilidade e imprescritibilidade, acrescentando Duguit ser “Soberania” um 

princípio indemonstrado e indemonstrável. 45 Em suma, seria esse, um princípio 

incontestável, inerente a todo Estado politicamente reconhecido, existindo uma  

presunção de sua legitimidade que não poderia ser argüida, diminuída, divisa ou  

usurpada por outro Estado, páreo a si, diante da natureza do princípio em questão.  

 

1.4- Soberania como um poder absoluto limitado 

 

   1.4.1 - Distinção do poder sem limites 

 

O ideal de demarcação do poder estatal face à comunidade de Estados que se 

formava em meio à hegemonia de potências bélicas e à crise do poder interno rivalizado 

com o poder exercido pela Igreja, traria o anseio ideológico de auto-afirmação do povo, 

representado pelo Estado, a impor-se como poder máximo, independente de qualquer 

rédea ou subjugação, a impor-se como poder absoluto. 

Ainda que seja um poder supremo, a Soberania não pode ser encarada como um 

poder sem limite; mesmo o idealizador do conceito clássico de Soberania, Bodin, 

interessado na centralização e unificação do poder no âmbito interno, reconhecia que 
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esse poder era limitado,46 pois, além de estar sujeito ao Direito Natural, estaria também 

sujeito ao Direito das Gentes, um constante limitador do poder estatal soberano no 

necessário à organização e manutenção da paz, até por que os Estados soberanos se 

interdependem e se limitam. 

 

   1.4.2 – O pensamento de Ferrajoli: negação à Soberania 

 

Não obstante, os debates doutrinários divergem quanto às diversas limitações 

naturais ao poder soberano, alegando-se paradoxos na existência de um poder supremo, 

porém, limitado. Ilustre exemplo é o estudo trazido por Ferrajoli, no qual se descreve a 

Soberania como ficção política, uma vez que a essência da Soberania encontra-se 

negada por diferentes realidades sócio-político-jurídicas. Primeiramente, aponta que 

Soberania é inerente à formação política particular do Estado nacional moderno, e, 

embora re- introduzida desde o século XX, encontra-se visivelmente em declínio47 pelas 

tendências políticas atuais da comunidade internacional. Afirma que o Estado soberano, 

aquele que não reconhece poder superior ao seu, tem sido “auto- limitado”, “auto- 

obrigado”, negando a essência da Soberania interna, principalmente em virtude da teoria 

dos direitos fundamentais e dos limites à atividade do Estado.48 

A Soberania externa, em vias de crescimento e de absolutização no século XX, 

conduziria à formação de uma comunidade de Estados com poderes formalmente 

absolutos, porém dominada pelos Estados com maior grau de poder, dando abertura 

para a teoria da guerra justa como sanção nas relações interestaduais e para a ação 
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colonizadora observada nos séculos XIX e XX, bem como caracterizando a figura da 

liberdade selvagem hobbesiana direcionada à conduta dos Estados.49 

 

1.4.3- “A Paz Perpétua” de Kant como limitação da Soberania 

 

A oposição ao princípio da Soberania com fundamento na manutenção da paz 

que aquela inviabilizaria, não foi exclusividade da doutrina contemporânea. Muito 

antes, Immanuel Kant, já visionando a internacionalização política em sua obra “A Paz 

Perpétua” de 1795, defende que a Soberania não é absoluta; a solução para a guerra 

deve ser uma “federação dos povos” – uma organização internacional com objetivo de 

defender os Estados aderentes contra agressões alheias; um controle internacional sobre 

o exercício nacional, dentro de certas limitações da Soberania.50  

Em “A Paz Perpétua”, Kant estrutura seu pensamento em torno de uma idéia 

central: preparar a sociedade, tanto interna aos limites de um Estado, quanto em sentido 

mais amplo, abrangendo a sociedade humana - cosmopolita - para alcançar um estado 

de civilização tal que possibilite uma convivência harmoniosa e pacífica, ainda que 

diferentes interesses interajam entre os povos. 

Seu estudo, estruturado em quatro pontos, trata dos seguintes aspectos: em suas 

relações externas, os Estados viveriam em um estado não jurídico, ou, estado jurídico 

provisório, insuficiente para as relações internacionais; o estado de natureza dos Estados 

seria um estado de guerra, um estado injusto, assim como seria injusto para os 

indivíduos conviverem em um estado de natureza onde o mais forte sempre possui 

vantagens, impossíveis de serem superadas por outro indivíduo em situação análoga. 
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Por ser esse estado de natureza (de guerra) injusto, os Estados teriam o dever de sair 

dessa condição primitiva e, assim, tornar sua convivência civilizada, aprimorada. 

Para tanto, Kant sugere como o caminho da civilidade entre os povos a formação 

de uma federação dos povos, seguindo os mesmos fundamentos que tornam a idéia do 

contrato social o meio de convívio pacífico entre os homens. Na visão do autor, seria 

necessária uma união entre os povos que permitisse, através da concessão multilateral 

de parcela de suas autonomias – leia-se Soberania no sentido oferecido pela teoria da 

Soberania absoluta - a obrigação geral de não intervir nos assuntos internos de outros 

Estados, além de oferecer proteção contra ataques ou interferências de um inimigo 

externo.51  

Importante ressaltar que a federação não seria revestida por um poder soberano, 

tornando-a um “Super-Estado”, um Estado acima dos demais; assume, todavia, o 

aspecto de associação, onde Estados-membros atuariam como entes de igual poder e 

permanecem em um nível de colaboração entre iguais: societas aequalium. Não poderia 

existir o critério de subordinação entre os Estados, havendo tão somente a cooperação. 

 Segundo Bobbio, nos moldes da doutrina tradicional do jusnaturalismo, a 

formação de um Estado envolve dois contratos: o pactum societatis e o pactum 

subiectiones. Contudo, na formação de uma federação dos povos, com fulcro na solução 

de conflitos, far-se-ia presente apenas o primeiro, jamais o compromisso de 

subordinação.52  

Traçando o caminho para a formação dessa federação dos povos - o instrumento 

essencial para um estado de paz permanente entre os Estados - Kant escreve, na forma 

de um tratado internacional, artigos preliminares e definitivos; os primeiros, totalizados 

em seis, estabelecem as condições necessárias para que se eliminem as razões da guerra 
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entre os Estados; já os três artigos definitivos tratam das condições que primam pelo 

estabelecimento de uma paz estável e infinita.  

Com esse pensamento, Kant acrescentou uma nova dimensão ao Direito, até 

então limitado ao Direito estatal e ao Direito das Gentes; trata-se do Direito 

Cosmopolita que considera o indivíduo membro de uma sociedade mundial,53 com 

direitos subjetivos que lhe são assegurados pela comunidade internacional, sem 

restrições à nacionalidade, preterindo o ideal moderno de independência soberana em 

prol da defesa de direitos da humanidade, responsabilidade solidária de todo e qualquer 

Estado, dentre eles o direito à paz, para Kant, e a vasta gama de direitos humanos 

contemporaneamente protegidos. 

 

   1.4.4 - A abordagem de Kelsen da Soberania 

 

Kelsen repousa sua concepção de Soberania  de forma distinta ao longo de seus 

estudos. A priori, reconhece a Soberania, atribuindo aos Estados os poderes sobre seus 

assuntos internos, repudiando a interferência de Estados nas esferas de competência 

pertencentes a outros Estados. Em contrapartida, menospreza essa Soberania se o 

Estado em questão atua delituosamente, não observando normas de Direito 

Internacional e, portanto, legitimando a interferência, senão o direito à guerra justa, para 

reparação, via sanção, do delito.  

Refere-se ao fato de que, caso um tratado internacional seja desrespeitado, estará 

configurada a inobservância à cláusula implícita do pacta sunt servanda e, portanto, tal 

conduta não pode ser tida como válida. Assim, se um Estado não observar as normas 

pactuadas nos tratados dos quais fizer parte, estará desrespeitando normas de Direito 
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Internacional e, dessa forma, cometendo um delito. Presente o delito, e não havendo no 

Direito Internacional um órgão central competente para solucionar conflitos e executar 

sanções quando necessárias, estará o Estado que se sentir prejudicado legitimado a 

exigir uma resposta do delituoso, ou mesmo utilizar de força para aplicar- lhe uma 

sanção, pois é de grande interesse da comunidade internacional que a desobediência à 

ordem jurídica seja reprimida, autorizando a interferência de um Estado na esfera de 

poder de outro, visto que se trata de uma repressão ao delito.54  

Em segundo plano, infere-se que um Estado só pode ser obrigado juridicamente 

no plano internacional se consentir submeter-se a uma determinada norma individual. 

Dessa forma, a previsão kelseniana limita as esferas de poder dos Estados que, 

soberanos, iguais entre si, não poderiam impor obrigações, deveres ou conceder direitos 

dentro de uma esfera jurídica que não coincide com aquela que lhe s foi cedida pelo 

Direito Internacional. 

Ocorre aqui a limitação das esferas de competência de cada Estado, submetida à 

supremacia do Direito Internacional que regulamenta suas inter-relações. Prevendo que 

apenas o Direito Internacional – o tratado e, portanto, o consentimento – poderia fazer 

incidir sobre um Estado deveres parciais ou individuais, essa regra garante que nenhum 

Estado poderá chamar para si o poder de interferir nas gerências de outro, considerado 

igual a si pela comunidade internacional;55 há uma limitação de poder a proteger as 

esferas internas de cada Estado, configurando-se a Soberania estatal. 

Todavia, não poderia um Estado escusar-se a cumprir uma norma de Direito 

Internacional que atinja todo e qualquer Estado, alegando tão somente que não 

participou da criação daquela norma geral; trata-se aqui da prevalência do interesse 
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geral, consolidado na formação de normas costumeiras que se apresentam legitimadas 

pela ordem jurídica internacional. 

Kelsen se opõe radicalmente a concepções como as de seu pupilo, Campagnolo,  

para quem a existência de um Direito Internacional superior ao do Estado é  

“absolutamente impossível” uma vez que não existiria  poder acima daquele do Estado 

soberano, entendendo ele a Soberania como autoridade específica do Estado ou do 

Direito em relação aos seus sujeitos,56 desconsiderando também a hierarquia entre 

ordenamentos jurídicos específicos, sendo o direito “superior ao do Estado” uma 

contradição, bem como a suposta formação de uma federação dos povos, uma 

comunidade internacional, inviável para a figura do Estado.57 Defende, por sua vez, um 

Estado universal que ao ver de Kelsen só seria obtido pela via imperialista, na qual um 

Estado hegemônico impõe sua vontade sobre a Soberania dos demais povos.58 

Para Kelsen, a Soberania do Estado repousando na ordem normativa incita que 

nenhuma ordem jurídica seja superior à ordem normativa estatal,59 se o enfoque 

abordado é a primazia do direito interno, justificativa que o autor encontra para o ideal 

da Soberania absoluta, a qual prescreve um poder máximo e incontestável que só 

reconhece o Direito Internaciona l como parte do direito interno.60  

No entanto, primando pelo Direito Internacional, Kelsen entende a Soberania no 

sentido relativo de que o Estado não está sujeito a nenhuma ordem juríd ica alheia à sua 

que não seja às normas de Direito Internacional.61 Dessa forma, cabe falar na Soberania, 

se entendida como autoridade última e fundamento de validade das normas a sujeitar 

indivíduos, direcionada à ordem jurídica internacional a alcançar todos os Estados, 
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rompendo com a falsa idéia de que não existiria nenhuma outra ordem jurídica acima do 

direito interno e isolado em cada Estado. 

Foi em razão desse pensamento que Kelsen se apresentou como grande opositor 

da corrente teórica de uma Soberania  ilimitada, apontando a urgência de nova 

configuração desse princípio em face do Direito Internacional que se construía.62 

 

1.5- A Soberania no século XX e a transição para o terceiro milênio 

 

Na primeira metade do século XX reafirma-se a idéia de Soberania absoluta, 

uma vez que os sistemas jurídicos proclamavam o primado do direito interno em relação 

ao Direito Internacional, produto dos processos político e histórico que marcaram a 

primeira metade desse século: as duas grandes guerras mundiais. Passado o período de 

pós-guerras, onde acentuada era a necessidade de declarar-se como Estado soberano e 

quando tal princípio revestia-se de caráter “absoluto” face aos flagelos que muitos 

povos sofreram com a intervenção política e/ou militar de outros Estados, o princípio da 

Soberania sofre influência das mudanças ocorridas após 1945 e a conseqüente 

democratização do Direito Internacional. 

A mais latente dessas influências é a acentuação dos aspectos limitativos da 

Soberania, vista hoje como subordinada à ordem jurídica internacional, cujo bem 

jurídico mais relevante é a proteção dos direitos humanos. Hodiernamente vem a ser 

objeto de grandes críticas e discussões, dessa vez referentes à sua “relativização”, diante 

do novo fenômeno político, econômico e cultural da globalização. 
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Ao fim do século XX, um fenômeno econômico marcado pelas intensas e 

velozes transações comerciais internacionais revigora-se, ampliando horizontes e 

adquirindo status de fenômeno sócio-político-cultural. Embalada pelo vertiginoso 

avanço tecnológico, possibilita maior e melhor produção, não se restringindo a esta  

qualidade, pois atua, também em outras áreas,  rompendo  fronteiras  geográficas  e  

humanas. No âmbito econômico, amplia mercados, internacionalizando-os; na seara 

cultural, homogeneiza costumes e torna possível o contato e a troca de informações 

antes inimagináveis que afetam diretamente nosso cotidiano, em tempo real, ainda que o 

fato ocorrido esteja a milhares de quilômetros de distância. Igualmente, no cenário 

político manifesta-se impiedosamente, visto que quem possui o maior poder econômico 

dita regras e impõe limites, ou mesmo sanções, reproduzindo uma espécie de lex 

mercatoria, a lei do economicamente mais forte, a prevalecer sobre a autoridade Estatal 

fundamentada na vontade do povo.63 

Diante dessa nova realidade, muitos são os autores que sustentam a queda do 

princípio da Soberania, diante da hegemonia que alguns países exercem. Afirma 

Bonavides que “a globalização corrói a Soberania do Estado, nega-lhe a qualidade 

essencial de poder supremo”.64 

Consideramos, todavia, tais tipos de afirmativa um exagero para o fenômeno 

discutido. Pretere-se, por conseguinte, o argumento de que a Soberania não mais se 

manifesta como princípio norteador das relações internacionais, apesar de célebres 

opiniões em contrário, tais como a de Villa e Castro,65 que defendem o desgaste da 
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Soberania diante dos novos paradigmas, não se originando como um direito exclusivo 

nem prioritário para as relações internacionais. 

  Atualmente, é apontada como evidência do declínio do princípio da Soberania 

a intervenção militar americana iniciada no Iraque no início do ano de 2003 que perdura 

em face de dois anos de acirrada condenação, contrariando todas as premissas do 

Direito Internacional, personificado pela Organização das Nações Unidas (ONU). No 

presente contexto político-mundial, as conseqüências de tal violência ainda não podem 

ser avaliadas, uma vez que o fato, sui generis, ainda que repudiado, não implicou  

abandono da presunção soberana nas relações internacionais. 

Portanto, não se evidencia, ou pelo menos é muito cedo para afirmar a sua 

extinção. A sua dinâmica, sim, de cooperação – palavra chave em tempos de 

globalização - com as demais Soberanias nacionais tem sido cada vez mais 

aperfeiçoada, porém, sem demolir a idéia central de autonomia nacional. Nesse quadro 

universal de transações, inter-relacionamentos e parcerias, a Soberania Nacional não 

perde importância, compatibilizando-se com a atuação conjunta de outras Soberanias na 

busca de objetivos comuns, sejam eles econômicos, políticos, éticos, morais, ou de 

qualquer outra natureza, utilizando-se como fundamento princípios como o da 

proporcionalidade dos interesses envolvidos. 

Notável adaptação do princípio de Soberania ao cenário político do novo século 

é o exemplo dos Estados Europeus, unidos sob a égide de um bloco político-econômico 

que mantém sua estrutura política individual, solidarizando interesses. A União 

Européia (UE), sob o prisma da Soberania, conforma uma situação singular, pois 

respeita os poderes que lhe são assegurados pelo reconhecimento dos Estados-Nação 

(consolidados pelo Tratado de Maastricht de 1992) e, não obstante, instituiu a Moeda 

Única, estabeleceu a efetivação de políticas externa e de segurança única, além de 



  

coordenar fortemente as economias dos Estados-membros: atividades inerentes à 

competência soberana de um Estado.66 

Segundo o pensamento de Pereira,67 o princípio da Soberania face ao mundo 

globalizado não pode ser analisado sem a devida apreciação de fenômenos, em princípio  

pertencentes à seara do Direito Internacional Público, como a existência de uma 

organização internacional legitimada para a proteção dos valores tutelados por todos os 

povos. Afirma ainda que a Soberania  tomou nova forma, caracterizada por uma série de 

organismos nacionais e supranacionais, unidos por uma lógica de descentralização do 

poder a incorporar vários Estados com interesses em comum, tal como ocorre com a 

ONU, cuja conduta é pautada na busca permanente da paz e da segurança 

internacionais, reafirmando a fé nos direitos fundamentais, assim como nas Nações 

grandes e pequenas, reconhecendo, então, suas Soberanias.68 

 Diante de todo o exposto, a apreciação histórica da Soberania  - e suas mais 

diversificadas configurações - introduz a noção do princípio, sendo incapaz de exaurir 

os debates a seu respeito, em especial sob o prisma  jurídico, cuja respectiva definição só 

é  considerada pacífica na doutrina no tocante à polêmica que a cerca.  

Tácito resta que é bastante diversificada a forma de apreciar cientificamente a 

Soberania Nacional. No seu aparecimento na era moderna, esteve atrelada ao espaço do 

Estado, ao território real ou imaginário e sua relação com o território exterior, bem 

como à proteção do “valor” Estado. Todavia, esse ângulo de visão demonstra-se 

insuficiente para sua apreciação na sociedade mundializada, essencialmente quando os 

valores a serem relacionados à Soberania não mais se apegam ao conceito de Estado, 

muito menos ao de território, outrora inerentes à concepção de um poder soberano. 
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 CAPÍTULO II 

EM BUSCA DA COMPREENSÃO ATUAL DO TERMO SOBERANIA 

 

2.1 - Preliminares: a polêmica em torno da Soberania 

  

Para discutir acerca da Soberania em suas concepções atuais, parte-se sempre do 

pressuposto de que não há uma verdade, nem mesmo uma opinião dominante; por 

conseqüência, resta inviável, ou mesmo impossível, perseguir uma conceituação – a 

determinação de resultado final capaz de exaurir todos os perfis do fenômeno em 

debate, já que esse conceito é uma categoria histórica, variável no tempo e espaço.69 

 Como resume com maestria Rocha, “o conceito de Soberania é polêmico, 

relativo, histórico e cada vez mais posto em questão em razão das condições políticas 

ocidentais atuais”.70 

Assim sendo, teremos várias correntes a opinarem sobre a Soberania  em seus 

moldes contemporâneos, dentre as quais destacamos aquelas que re-afirmam o caráter 

de princípio absoluto que deva ser protegido como interesse máximo dos Estados e as 

que defendem a “relativização” do princípio, sem olvidar, contudo, aquelas que 

procuram reconfigurá- lo, adaptando-o ao cenário político hodierno, sem promulgar 

rótulos como o da relativização, e as que alegam a sua decadência, diante do mundo 

globalizado. 

Todavia, mesmo podendo ser considerada como valor ultrapassado no mundo 

atual,71 fato é que a Soberania resiste a uma “morte prematura anunciada”,72 carecendo 
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ser apreciada em virtude de suas adaptações teóricas, como também práticas, em 

especial perante as relações internacionais que representam seu cenário de maior 

relevância. Observa-se, desde já, a presença da igualdade formal dos Estados como 

cláusula de observância imprescindível nos tratados internacionais, denotando a 

manutenção da posição soberana dos Estados como diretriz da política internacional, já 

existente na era moderna.  

Ressalta-se também que, no campo normativo, os tratados e convenções passam 

pelo crivo do poder soberano estatal a adequar e aplicar aquelas normas nos planos 

nacionais, considerando suas tradições culturais, sociais e jurídicas, consolidando um 

novo aspecto de apego ao poder soberano, caracterizado como a Soberania jurídica dos 

Estados.73  

A esse respeito, ressalta Oliveira a importância do princípio da Soberania para a 

interpretação da Constituição brasileira, posto que representa um dos fundamentos do 

Estado democrático. Não obstante, é princípio que carece ser analisado em interação 

com outros princípios, de forma integrada, inclusive por ser positivado como princípio 

orientador das relações internacionais,74 onde sempre atuará em face de outros 

interesses, de mais diversificadas espécies. 

Subsiste, pois, a consagração do princípio da Soberania, seja na ordem interna, 

seja no âmbito das relações entre diferentes Estados. Sua abordagem doutrinária, 

contudo, não resta simplificada em face do acima citado, bifurcando-se polêmicas 

opiniões quanto à natureza desse princípio no direito hodierno.  
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2.2 - Soberania: um princípio absoluto? 

 

Ao supor que a Soberania é um princípio inerente e fundamental a qualquer 

Estado, defende-se a idéia de que como princípio, máximo e incontestável, não é 

possível conceber a figura do Estado desprovido da noção de Soberania. Nesse passo 

faz-se necessário, ainda que de forma sucinta, levantar a compreensão do termo 

“princípio”, a fim de identificar a atuação da Soberania como tal.  

É deveras importante perceber que o termo é polissêmico. Ferreira Filho75 

aponta que os juristas, no entanto, o utilizam em três sentidos de alcance diferente: 

primeiramente, princípios seriam normas gerais que exprimem determinados valores, 

servindo de referência, de modelo, para as regras que daí se desdobrarem; num segundo 

momento, seriam disposições que preordenam o conteúdo das normas e, por fim, 

princípios são generalizações, obtidas por indução a partir de normas vigentes sobre 

determinada matéria: são uma conotação descritiva, produto da observação das normas 

vigentes que exprime um determinado valor, cuja relevância o aponta como princípio 

elemento norteador do sistema. 

 No entender de Ivo Dantas, princípios são  

categoria lógica, e tanto quanto possível, universal, muito embora não 
possamos esquecer que, antes de tudo, quando incorporados a um sistema 
jurídico-constitucional-positivo, refletem a própria estrutura ideológica do 
Estado, como tal, representativa dos valores consagrados por uma determinada 
sociedade.76 

 

 Exatamente nesse contexto, ao afirmar-se que Soberania é um princípio, faz-se 

mister atentar para o valor (consagrado socialmente) em que se reveste, bem como para 

                                                                 
75 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Os Princípios Programáticos. In: Direito Constitucional do 
Trabalho . São Paulo: LTr, 1992, p. 73. 
76 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional . Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 1995, p.59. 



  

a ideologia abraçada pelo Estado em análise.77 Em outras palavras, concebendo a 

Soberania como princípio, há de reconhecer-se, inevitavelmente, a intrínseca relação 

com a realidade político-social do Estado cujos anseios determinarão o conteúdo do 

princípio em questão. Daí decorrem muitas das justificativas acerca de uma Soberania a 

ser ferozmente defendida, ou, em contrapartida, de uma Soberania compartilhada, 

relativizada, ou reconfigurada a depender das concepções políticas abraçadas por seus 

defensores. 

Ao defender-se a Soberania como princípio absoluto, não se deve cair no 

equívoco de defender uma “Soberania absoluta”, pois, mesmo ao tempo de sua criação 

doutrinária, “Soberania” já era princípio limitado por outros elementos, tais como os 

direitos das gentes, posteriormente denominado Direito Internacional. Na verdade, é 

entender que Soberania  é um princípio que não pode ser preterido em face de outro 

qualquer (a menos que desrespeite suas limitações), sugerindo que o valor – autonomia 

e independência – é o mais relevante para a estrutura do Estado, justificando sua 

proteção “absoluta” – em conformidade, repita-se, com os demais valores que lhe 

servem de limites. 

Nessa linha, Pinto Ferreira afirma que  

Não se pode compreender o Estado sem a noção de Soberania. Uma Soberania  
absoluta evidentemente não existe, pois vários Estados soberanos se 
interdependem e se autolimitam. Evidentemente, em contrapartida, não se 
pode pretender a liquidação e a dissolução do dogma da Soberania  (...)78 

 
 Aponta-se, contudo, para o conservadorismo que atinge grande parte dos autores 

no tocante à indisposição em re-avaliar o princípio da Soberania, prendendo-se à 

desatualizada concepção de que, por estar arrolado pela Constituição de 1988 como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1°, I), há de ser protegido 

                                                                 
77 Por ideologia, adianta-se, temos a reunião de princípios, valores e opções políticas vigentes em 
determinado Estado em um dado momento de sua história; é um conjunto de idéias que formam um 
programa relacionado com a ordem política e social, visando legitimá-la, defendê-la ou modificá-la. 
78 PINTO FERREIRA. Enciclopédia Saraiva de Direito .  São Paulo: Saraiva, Vol. 69, 1977, Verbete, p. 
386.  



  

como valor absoluto para o Estado brasileiro,79 seguindo os moldes da doutrina de 

Georg Jellinek. 

 O clássico autor alemão via na Soberania  a propriedade do poder estatal pela 

qual o Estado pode juridicamente determinar suas normas, assim como se auto-obrigar. 

É a teoria da auto- limitação, justificadora da submissão do Estado soberano ao direito. 

Segundo ele, o Estado formula o direito, mas se coloca naturalmente subordinado ao 

mesmo; o Estado impõe a si a limitação de seu poder pelas determinações impostas pela 

Constituição e pela produção legislativa. Assim sendo, a Soberania seria uma vontade 

que encontra em si própria um caráter exclusivo de não ser acionada por outro poder, 

senão por si mesma; e essa vontade se “auto-determinaria” estabelecendo a amplitude 

de sua ação.80  

Essa vontade soberana não poderia ser, jamais, comprometida por quaisquer 

deveres diante de outras vontades. Representa o direito de ditar sua atuação, não 

possuindo obrigações perante outros poderes, pois, se assim fosse, se encontraria 

subordinada a outra vontade – o que acarretaria na perda da qualidade “soberana”. 

Conforme opinião de Paupério, a Soberania  significaria, assim, um poder ilimitado e 

ilimitável, que tenderia ao absolutismo, já que ninguém o poderia limitar, nem mesmo 

ele próprio.81  

 Outro pensamento em prol da Soberania como um princípio absoluto é o de 

Heller, a defender que a Soberania  é um fenômeno jurídico cuja essência encontra-se no 

poder estatal de impor sua decisão a todos que se apresentem em seu território; assim, 

                                                                 
79 SANTOS, Roberto. A questão amazônica e o direito: meio ambiente, Soberania, dívida externa e 
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80 JELLINEK, Georg. Teoría General Del Estado.  México: FCE, 2000, p. 432 e ss.  
81 PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria Democrática do Poder: Teoria Democrática da Soberania. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, vol. 2,  p. 97. 



  

ao estabelecer suas competências, bem como o que não lhe cabe decidir, manifesta sua 

Soberania.82 

             No pensamento do autor, o caráter absoluto da Soberania não seria  abalado pelo 

Direito Internacional e pela interdependência entre os Estados soberanos, já que as 

obrigações resultantes de tratados entre os Estados não descaracterizariam a Soberania; 

ao contrário, a reafirmariam, pois seriam os Estados a ditar sua vontade em pactuar com 

os demais Estados soberanos, exercendo o direito que têm de lutar pela sua 

conservação.83  

 Essa compreensão, compartilhada por grande parte da doutrina, dita que a 

Soberania condiciona-se a reconhecer o poder exercido pelas organizações 

internacionais, assim como pelos acordos multilaterais em que o Estado é signatário ou 

acolhe mesmo sem sê- lo, pois a própria demarcação da Soberania envolve o respeito a 

tais poderes. Portanto, não haveria contradição entre Soberania e relação internacional, 

na qual se estabelece uma transferência de Soberania para uma associação de Estados 

ou organização,84 posto que o poder soberano de vinculação do Estado a ambos 

compromissos é prerrogativa para sua legitimidade. 

 Análise a dissecar a atuação do princípio é trazida por Rocha ao entender que o 

conceito de Soberania em seu sentido mais normativo - relativo à ordem jurídica 

nacional suprema e não subordinada à elaboração de outrem - era tido como reflexo do 

poder político supremo de um Estado e sua independência em relação aos demais. 

Porém, o que é enfatizado hoje não é o aspecto de suprema potestas, mas seus atributos 

e, sobretudo, o exercício democrático popular em caráter soberano.85  

                                                                 
82 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1968, p. 289s. 
83 Ob. cit., p 233. . 
84 LUCHAIRE, François. Le Conseil Constitutionnel et la Souveraineté Nationale. Revue du Droit 
Public – Et de la science politique en France et a l´étranger.  L.G.D.J, n. 6, 1991, p.1512. 
85ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Constituição, Soberania e Mercosul. Revista Trimestral de Direito 
Público, n. 21, 1998, p. 29. 



  

Em suma, Soberania é um princípio refletor da autoridade do Estado 

democrático, não submisso a outra fonte de poder, senão àquele escolhido 

legitimamente pelo povo, e por isso vem sendo cada vez mais encarecido nos sistemas 

jurídicos e políticos dos Estados democráticos, mantendo as características consagradas 

da indivisibilidade, unidade, irrevogabilidade e intransferibilidade. 

 Bastos discorre que Soberania é a qualidade que cerca o poder do Estado, 

indicando o poder de mando em última instância. É refletora da supremacia do poder 

dentro da ordem interna e, perante a ordem externa, só encontra Estados de igual poder. 

Ter, portanto, a Soberania como fundamento do Estado brasileiro significa que dentro 

do nosso território não se admitirá força outra que não a dos poderes juridicamente 

constituídos, não podendo qualquer agente estranho à Nação intervir em seus 

interesses.86 

 Não obstante, esse mesmo autor reconhece a necessidade de analisar o princípio 

Soberania em consonância com os novos paradigmas político-sociais, assim como os 

jurídicos, desprendendo-se da visão estática do princípio, senão vejamos: 

(...) o princípio da Soberania é fortemente corroído pelo avanço da ordem 
jurídica internacional. A todo instante reproduzem-se tratados, conferências, 
convenções, que procuram traçar as diretrizes para uma convivência pacífica e 
para uma colaboração permanente entre os Estados. (...) À pergunta de que se 
o termo Soberania ainda é útil para qualificar o poder ilimitado do Estado, 
deve ser dada uma resposta condicionada. Estará caduco o conceito se por ele 
entendermos uma quantidade certa de poder que não possa sofrer contraste ou 
restrição. Será termo atual se com ele estivermos significando uma qualidade 
ou atributo da ordem jurídica estatal. Nesse sentido, ela – a ordem interna – 
ainda é soberana, porque, embora exercida com limitações, não foi igualada 
por nenhuma ordem de direito interna, nem superada por nenhuma outra 
externa.87 

 
 Denota-se que a corrente defensora da manutenção do princípio da Soberania, 

em formas de absolutismo, peca pelo radicalismo e incompreensão das novas tendências 
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a serem bruscamente apresentadas ao direito. De fato, por envolver as mais divergentes 

concepções políticas, reveste-se de valores que fogem aos anseios contemporâneos. 

 Na busca de saciar as carências sofridas na sociedade cosmopolita atual, outras 

correntes se manifestam a respeito do princípio Soberania, ora aplicando- lhe contornos 

de relatividade, ou, em outros termos, configurando-o de acordo com o cenário da 

globalização, ora ponderando o princípio em face de outros valores relevantes, 

assegurando- lhe observância sem preterir a proteção de outros interesses. 

 

2.3 - A Soberania “relativa”  

 

A visão da Soberania clássica absoluta que a enxerga como “um poder de 

autonomia incondicionada”88 há muito vem sendo criticada pela doutrina jurídica 

brasileira e internacional.  

Sem desmerecer o papel desempenhado pela Soberania, tanto na esfera interna 

quanto na internacional dos Estados – onde atua de forma menos densa, porém, com 

grande relevância para a política globalizada – desde o final do século XIX, e 

fundamentalmente, no correr do século XX, houve uma ponderação crescente do 

conceito de Soberania, trazendo para as discussões jurídicas dos primórdios do século 

XXI a preocupação acerca da atuação do(s) Estado(s) nesse novo panorama. 

Sarmento aponta três processos distintos que possuem como denominador 

comum a relativização da Soberania  estatal: a universalização da tutela dos direitos 

humanos, a integração regional de Estados e a expansão de um direito extra-estatal 
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crescente em vias de globalização, adotado pelas empresas multinacionais, expandindo 

suas atividades econômicas por diferentes territórios.89 

Em especial para os países em vias de desenvolvimento, muitas vezes 

hipossuficientes nas transações político-econômicas do Terceiro Milênio, a teoria de 

uma “Soberania relativa” faz soar alarmes devido à incerteza que tal conceito possa 

trazer para diversas searas de seus interesses. Nesse passo, afirma Mattos que “a idéia 

de Soberania relativa, Soberania dividida, Soberania repartida ou Soberania acordada, 

propiciada pela globalização, tem preocupado os países periféricos.”90 

 Todavia, a restrição da Soberania é uma evidência na atualidade, decorrendo dos 

mais ímpares fatores como a internacionalização política, econômica e cultural, a 

coordenação de políticas públicas, a defesa pelos direitos humanos ou a presença de 

organizações não-governamentais internacionais integrando a política interna de muitos 

países, dentre tantos outros. Supor que a Soberania  mantém seu perfil aos moldes da 

teoria modernista é manter apenas sua noção formal, ignorando as alterações em seu 

conteúdo.91  

Julgando ser um princípio em vias de desuso, Mello afirma que o termo 

Soberania, incorporado na definição de sua criação e hoje representando uma mera 

formalidade, tem sido muitas vezes evitado em cartas internacionais como a da ONU 

que preferem utilizar expressões como o “domínio reservado” ou “jurisdição doméstica” 

de um Estado.92 
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Para a corrente doutrinária da Soberania “relativizada”,93 o Direito Internacional 

é o mais forte fator que vem alterar a antiga concepção de Soberania, assim como seus 

atributos em relação ao Estado, preterindo a Soberania nacional face a uma autoridade 

internacional, uma vez que esta envolverá os interesses da comunidade maior, a 

humanidade, sem restringir-se a interesses individuais ou setoriais.94 

Assinala Del Vecchio que na busca do bem-estar do mundo - um único - 

superam-se as diferenças e divisões, o que leva a comunidade internaciona l a excluir a 

separação estanque das Soberanias particulares, primando-se pela sociabilidade dos 

Estados.95 Na opinão de Chiementi, o Estado não diminui sua Soberania por fazer parte 

em acordos internacionais ou por integrar uma organização internacional; ao contrário, é 

em função de sua Soberania que aceitará regras que condicionam suas atividades tendo 

em vista as necessidades da vida social, atuando sempre no seu interesse ou no da 

coletividade.96  

Complementando essa linha de pensamento, Trombino defende que o Direito 

Internacional, representando o aspecto externo da Soberania, será o elemento de maior 

colaboração para o processo de relativização do princípio.97 Comungando da visão 

kantiana de Paz Perpétua fruto da união dos povos, Trombino pretere o ideal da 

Soberania, como elemento de autoridade máxima de um Estado – individualizado e 

independente dos demais – por entender que poderes soberanos repercutirão no uso da 

força, e não do direito, como meio de solução para debates nas relações internacionais.98 

Visando minimizar os efeitos dessa visão individualista ou “selvagem” dos Estados, 
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Kant defend ia uma Federação dos Povos, um organismo internacional responsável pela 

proteção dos Estados aderentes contra as pretensões de qualquer agressor. Aos cuidados 

e controle da Federação estariam os exércitos nacionais, portanto, precisa limitação das 

Soberanias de todo e qualquer Estado que integre a Federação. Na visão kantiana, 

mesmo quando pertencente ao povo, o conceito de Soberania havia de se afastar do 

valor “absoluto”.99  

A esse respeito também Comparato observa os fenômenos que acompanham a 

Globalização, em muito semelhantes ao paradigma kantiano de uma Federação dos 

Povos. O autor defende certos princípios a serem aplicados na reorganização do poder 

mundial para que a Soberania  pertença aos povos e não a Estados isolados ou aos 

grupos multinacionais. Contudo, essa Soberania nas relações internacionais também não 

pode ser encarada como absoluta e deve respeitar os princípios da liberdade, da 

igualdade e da solidariedade. 100 

Tais princípios são os novos regentes do Direito, interno e internacional. Com 

base no princípio da liberdade, reconhece-se fundamentalmente a todos os povos, o 

direito à existência, assegurado pela repressão internacional ao crime de genocídio, de 

escravidão, de tráfico de mulheres. Reconhece-se, igualmente, que todos os povos detêm 

o direito de determinar livremente o seu estatuto político e assegurar o seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural, com fulcro na sua autonomia - de acordo 

com o declarado nos Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos, e sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966). 
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 Assim como os homens, enquanto indivíduos, têm direito à igualdade 

(prerrogativa assegurada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos), também os 

povos têm direito ao reconhecimento de sua igual dignidade, não obstante as 

pronunciadas diferenças existentes entre eles, em matéria de riqueza e poderio militar. 

 Por fim, no referente à solidariedade, sugere-se que, sendo os povos unânimes 

em reconhecer sua natureza igualitária  e, reconhecendo uma solidariedade biológica e 

cultural, tem-se, hoje, a existência de direitos da humanidade – protegidos e perseguidos 

por todos os povos - tais como o de proteção do meio ambiente planetário, objeto de 

várias convenções internacionais ou o direito à proteção dos patrimônios natural e 

cultural do mundo, sem olvidar que, também com fulcro nesse princípio, estabeleceram-

se crimes universalmente repudiados, além de ter sido criado um Tribunal especializado 

para julgar e punir os responsáveis (Tribunal Penal Internacional criado em 1998).101   

O parecer de Trombino ressalta que a idéia de Kant de formular uma Federação 

dos Povos ofereceria o poder de isolar do cenário internacional os Estados que 

procurassem o conflito, a agressão injustificada de outros Estados, em especial aos 

valores consagrados internacionalmente, tais como os princípios anteriormente 

descritos. Assim sendo, a limitação da Soberania serviria ao seu aspecto externo, posto 

que seria direcionada à criação de um ordenamento jurídico internacional efetivo e de 

organismos supranacionais sempre voltados para a paz e pela tutela dos direitos 

humanos.102 

Como já se denota, o pensamento de Kant não se distancia da realidade abordada 

pelo Direito Internacional contemporâneo. Os traços que agora adornam a noção de 

Soberania não sugerem uma perda ou dano; ao contrário, sua relativização, ao menos 

em tese, tem fundamento na proteção de bens diversos mais abrangentes, senão 
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superiores, para a tutela do Direito e do Estado; são valores mundialmente reconhecidos 

e protegidos com tal relevância que justificam mudanças torrenciais nas concepções 

uma vez cristalizadas.  

Discordamos do pensamento que considera o princípio da Soberania substituído 

pelo processo de globalização, ao lado de forte corrente doutrinária.103 Prefere-se seguir 

a inclinação de que a validez jurídica e a própria eficácia política do processo de 

globalização dependem, em suma, do respeito à Soberania configurada e adaptada às 

novas situações.  

É a conclusão apontada por Habermas que identifica dois planos distintos de 

relativização da Soberania. No plano interno, diante da crescente desnacionalização, ou 

ao menos desapego à figura do território, para as dimensões da economia e fluxo de 

capitais, fazendo com que o Estado tenha diminuído seu domínio nessas atividades e, no 

plano externo, quando cada vez mais o Estado delega poderes a instituições 

internacionais, cedendo- lhes a competência para tutelar direitos de seu interesse. 

Todavia, não foi suprimida aí a figura do Estado; ele subsiste, compondo instituições de 

caráter transnacional e participando de uma sociedade civil com atuação global.104  

Essa consideração ganha grande relevo quando apreciada à luz da integração 

internacional, tipificada na figura da Comunidade Européia - posteriormente União 

Européia - e do ramo jurídico por ela inaugurado, o Direito Comunitário, a regular a 

coordenação e integração dos Estados membros. É em face desse fenômeno - a 

construção de um sistema institucional supranacional, instrumentalizado por meio de 

normas aplicáveis diretamente a todos os pertencentes ao bloco integrado, 
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independentemente de sua nacionalidade105 que muitos autores defendem uma 

Soberania repartida ou compartilhada,106 conciliando a supranacionalidade de 

instituição a falar pelos Estados com a manutenção da Soberania relativizada destes, 

delegando-se apenas os poderes que atingem igualmente todos os Estados.107 

De acordo com a tese da Soberania “repartida”, a antiga noção de Soberania 

divide-se em dois aspectos: o da Soberania  qualitativa e o da Soberania quantitativa. No 

primeiro condensam-se as prerrogativas da personalidade jurídica do Estado, sendo 

inviável a delegação de competências, sob pena de descaracterização do Estado. Já no 

segundo, relativo à capacidade jurídica de exercícios de direitos, aceita a possibilidade 

de delegação.108 

A delegação de poderes, rotulada de transferência de parcelas soberanas, só seria 

possível em uma realidade político-jurídica que abdica do ideal soberano moderno, 

remodulando sua figura de Estado e a dos direitos a esse inerentes, pois, caso se 

mantivesse aquele conceito em sua forma inaugural, ora o Estado deixaria de existir, ora 

tal transferência seria impossível. Na opinião de Stelzer, as variáveis contemporâneas 

diluíram a Soberania na teoria e essencialmente no seu viés prático, sendo possível falar 

em parcelas de Soberania  transferíveis sem ameaçar a figura do Estado em suas relações 

internacionais; a Soberania torna-se divisível e não mais absoluta como outrora.109 

 São pelas razões acimas expostas que ascendem as manifestações doutrinárias 

acerca da Soberania relativa, a exemplo de Aguiar, a descorrer que  
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Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 310. 
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Ocorre uma desconstituição do conceito de Soberania visando à formação de 
uma nova orden internacional baseada na cooperação entre os Estados. A 
Soberania é hoje relativa, encontra limites e a possibilidade de divisão, 
permitindo a delegação ou até mesmo a transferência, de poderes soberanos.110 

 

 
2.4 - Soberania Nacional: decadência do princípio ou adaptação ao contexto 
hodierno? 
 
 

 Diante de todo o anteriormente exposto, é possível concluir que as mais 

diversificadas opiniões incidem sobre o debate em torno da Soberania. Das correntes 

mais conservadoras, a protegerem a Soberania como valor imprescindível para o Estado 

e o Direito, às teorias de relativização do princípio em face das forças internacionais, 

encontram-se vários argumentos de peso que sedimentam teorias distintas. 

 Acrescentam-se ainda posições minoritárias a vincular à Soberania caráter 

peculiar, cujo destaque recai sobre a tese de que a Soberania não existe ou não deveria 

existir. A exemplo de Mazzuoli,111 entende-se que as relações internacionais não mais 

conjugam o conceito de Soberania, pretendendo afastá- lo cada vez mais a fim de tornar 

viável a relação entre os Estados, cujos direitos e deveres serão estabelecidos pela 

ordem internacional, identificando uma verdadeira negação ao princípio da Soberania. 

 Opondo-se à Soberania estatal, Seitenfus localiza nela o pretexto para Estados 

agirem de forma indesejada pela comunidade internacional, inclusive no desrespeito aos 

direitos humanos, razão pela qual o autor pretere a autoridade de um Estado pelo 

princípio da solidariedade.112 
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 Em linha semelhante, também o caráter “fictício” do princípio da Soberania é 

levantado, reconhecendo sua natureza principiológica a justificar o monopólio do poder 

legítimo, podendo seu detentor ser receptivo ou não à flexibilização de seu domínio, a 

depender dos interesses envolvidos, da força e do poder econômico que possui. 113 

 Os caminhos para a formação de uma comunidade internacional têm repercutido 

diretamente na concepção de Soberania, em geral, cedendo- lhe o rótulo de valor 

maléfico para o bem-estar comum. Por conseguinte, ao encarar a Soberania como valor 

ultrapassado a retardar os avanços na formação de uma comunidade internacionalmente 

solidária, proclama-se a substituição do valor soberano pela cooperação internacional 

dos Estados com vistas a interesses comuns; almeja-se abandonar o unilateralismo 

estatal114 e o ideal de Soberania Nacional para abraçar a ideologia da Autonomia dos 

Povos.115  

 Concomitantemente aos eventos acima citados, predomina o apego científico e 

jurídico à Soberania estatal, ainda que lhe sejam direcionados inovadores atributos. Sua 

caracterís tica mais intrigante é a abertura para o multilateralismo nas relações políticas 

que ganham espaço internacional, paradoxo ao antigo ideal de independência 

incontestável, muitas vezes invocando a delegação de poderes, antes exclusivos do 

Estado. 

 O argumento para a resistência da Soberania face a tal abertura consiste no fato 

de que, embora sua extensão seja reduzida, não há de se falar em queda ou perda da 
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Soberania, pois cada Estado persiste com autoridade máxima para tratar dos interesses 

resumidos a sua esfera de individualidade.116 

 Nesse passo, acrescenta-se que não só em uma esfera mínima de competência 

singularizada ao Estado reflete-se seu poder soberano. A autoridade concedida ao 

Direito Internacional para regrar assuntos de interesse comum, restando legitimado para 

sujeitar Estados, parte da anuência de cada Estado membro em reconhecer aquela 

autoridade, em ceder- lhe competência. 

 Cada Estado signatário de um acordo internacional exerce o seu poder soberano 

de reconhecer as normas supra-estatais que vigerão em seu território ; trata-se do jus 

tractuum, ou o direito de celebrar tratados, um expoente essencial da Soberania 

reconhecida tão somente ao Estado117 que, convencionando com outros Estados a 

vigência de normas internacionais, outorga- lhe legitimidade necessária - isso se de 

acordo estiver com seu ordenamento. Tomemos, como exemplo, o direito pátrio a 

possuir mecanismos constitucionais de proteção quanto às regras de Direito 

Internacional que potencialmente possam prejudicar interesses nacionais.  

Caso exemplar é o dispositivo contido no art. 49, I, da Carta Magna ao prever 

que caberá ao Poder Legislativo resolver sobre tratados, acordos ou atos internacionais 

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Essa 

prescrição limita a atuação do Executivo, face a temas cuja delicadeza exige submissão 

dos acordos internacionais à apreciação do Congresso Nacional, para que, apenas 

existindo a aprovação da medida pelos representantes do povo, seja possível proceder à 

vinculação do Estado brasileiro, colocando o termo pactuado em vigência. 
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Sendo assim, para que as normas de Direito Internacional passem a viger sobre o 

Brasil, esse deverá expressar seu consentimento – exercer a sua prerrogativa soberana 

por meio do jus tractuum, manifestando a sua vontade – observando as disposições do 

direito pátrio a respeito, o que apenas sustenta sua posição de país autônomo, soberano.  

Denota-se, então, o vigor do princípio da Soberania a ditar as relações 

internacionais, reconfigurando-se ao novo contexto em que é utilizado, sem perder a 

essência de afirmação de sua autonomia perante as demais nações. 

Diante de todo o exposto, não pode a Soberania persistir como conceito a 

bloquear as modificações que a nova ordem internacional, as novas formas de 

solidariedade entre os povos e a universalização dos direitos dos homens trazem.118 Em 

via oposta, também não se visualiza a total alienação do conceito visto – cuja ausência, 

no Estado, nenhuma Constituição ou mesmo decisão jurisprudencial reconhece ou 

reconheceria. Se assim fosse, provocaria um abalo, senão o fim do Estado como o 

conhecemos, lembrando-se de que ainda não possuímos outra organização com meios 

de superá- lo plenamente.119 

Portanto, verifica-se a desmaterialização do antigo conceito de Soberania, 

aceitando-o mais como um conceito formal que não obstrui nem impede a 

internacionalização das relações estatais, atuando como sua pauta. A Soberania 

“repensada”, adaptada às novas demandas, pretere o reconhecimento de auto-suficiência 

do Estado, primando pela cooperação entre povos, que sob sua supervisão, atuará em 

consonância com as demais Nações em par situação jurídica.  
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CAPÍTULO III 
 
 O DESPERTAR DE UMA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A PROTEÇÃO 
AMBIENTAL COMO GARANTIA DE BEM-ESTAR DO SER HUMANO E DAS 
FUTURAS GERAÇÕES  
 
 
 
3.1 - Breve Histórico  
 

A relação homem versus meio ambiente fora uma vez marcada pela servidão 

desmedida do segundo, caracterizando uma relação finita fadada à rápida extinção. Pelo 

empirismo inconseqüente, diversos países observaram inúmeras de suas reservas 

naturais serem esgotadas, influenciando subsistemas naturais de forma 

irreversivelmente maléfica, o que conseqüentemente viria afetar o bem-estar humano. 

Desde o florescer de uma suposta “consciência ecológica”, a importância da 

preservação dos recursos naturais passou a ser tema em constante debate.  A priori, 

ainda marcada pela ética antropocêntrica da proteção ambiental, busca-se a preservação 

dos recursos naturais – objeto de grande valor econômico – para o usufruto do homem 

e/ou de suas futuras gerações, garantindo- lhe a perpetuidade da espécie. 

Linhas contrárias - em minoria - também são defendidas, trazendo um novo 

caráter para a proteção dos ecossistemas: o biocentrismo que credita ao meio ambiente a 

personalidade de sujeito de dir eito, independentemente de sua utilidade econômico-

sanitária direta para o homem. 120  

Independentemente do ponto de vista assumido (sendo preponderante o 

primeiro), a proteção ambiental ganhou escalas globais em decorrência dos fatos 

ocorridos no século XX, motivando a emergência de um corpo de normas internacionais 

e caracterizando-se como uma prioridade inequívoca da agenda internacional hodierna.  
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A comunidade internacional concentra-se cada vez mais no interesse de evitar e 

amenizar os efeitos dos prejuízos já causados pela crise ambiental, marcadamente 

acentuada pelo mau uso e, por muitas vezes, escassez dos recursos naturais, elevando o 

meio ambiente ainda saudável e produtivo, ou em vias de conservação, ao status de um 

bem jurídico internacionalmente tutelado ou um “patrimônio comum da humanidade”- 

tal como já se refere às reservas de água doce presentes no continente sul-americano - 

ainda que muitos menosprezem essa qualidade, considerando apenas ser uma política do 

neo- imperialismo.121 

Desnecessário é discutir o porquê da necessidade de uma preservação ambiental. 

Em âmbito internacional, a regra é a mesma, visto que por meio ambiente não se sugere 

uma fração ou parcela nitidamente determinada, constituindo o bem tutelado uma 

unidade sensível a qualquer e toda interferência. De fato, cada vez mais se apreende a 

extensão global das questões ecológicas, mesmo que os eventos de danos ambientais 

possam ser restringidos a áreas específicas; trata-se da repercussão de atos em um 

ecossistema cujos efeitos são sentidos em diferentes searas, representando-se pela figura 

do “efeito dominó”, razão pela qual a solidariedade ambiental, como forma de 

compartilhar responsabilidades, traduz a consciência ecológica atual, ainda centrada no 

bem-estar individual. 

 Igualmente indiscutível é a urgência da efetiva aplicabilidade dessa preservação, 

podendo ser evidenciada pela grande mobilização internacional em torno do tema. 

Ascendente é o número de acordos internacionais com fulcro na proteção do ambiente, 

bem como tem sido fortemente repudiada a abstenção de Estados em pactuar os 

respectivos acordos. Ademais, a emergência de um corpo de normas que pouco a pouco 
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se consolidam internacionalmente para a preservação do meio, densifica décadas de 

esforços comuns para centralizar na questão ambiental uma pauta específica de valores. 

A ascensão do meio ambiente à tutela internacionalizada dos tempos atuais, 

reflete-se na ramificação jurídica do Direito Internacional do Meio Ambiente, 

constituído pelas regras de Direito Internacional desenvolvidas para a preservação 

ambiental. Assim sendo, são formadas por meio das mesmas fontes que formam aquele 

ramo do Direito: os tratados, o costume internacional, os princípios gerais do direito, as 

decisões judiciárias e a doutrina dos autores mais qualificados.122 Será através dessas 

normas que a comunidade internacional estabelecerá diretrizes para a conduta dos 

Estados quanto ao bem ambiental, agora direcionando também ao mundo cosmopolita.  

A preocupação ecológica visível hoje, também no direito, tem sido desenvolvida 

desde os primórdios da civilização humana, porém, longe do perfil ambiental de que 

dispomos atualmente. Distinção essencial está no bem jurídico que se procura defender 

em cada momento histórico de normativização do meio. 

Desde a antigüidade existiam normas concernentes à natureza, embora sempre 

estivessem em consonância com matérias jurídicas diversas da ambiental, tais como o 

direito de vizinhança, sem qualquer relação com outros componentes do meio ambiente, 

ou centralização nesse bem da finalidade legal; é o exemplo da preocupação com a 

limpeza das águas e a preservação de paisagens. Em tempos medievais, na Inglaterra de 

1306, o Rei Eduardo I proibiu o uso do carvão em fornalha aberta que colocasse em 

risco a pureza da água e do ar, prevendo multa como penalidade primária, a demolição 

da fornalha em caso de reincidência e a pena de morte em última instância, se não 

observada fosse a disposição real. 123 

                                                                 
122  Fontes dispostas  no Art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça apud NASCIMENTO E 
SILVA, Geraldo Eulálio. Direito Ambiental Internacional . Rio de Janeiro: Thex, 1995, p. 7. 
123 NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do. Direito Ambiental Internacional . Rio de Janeiro: 
Thex, 1995, p. 25.   



  

Alguns autores apontam antigas normas relativas à preservação de florestas, tais 

como as da Península Ibérica no século XVI referentes ao reflorestamento para fins da 

construção de embarcações como os precedentes jurídicos da atual preocupação com o 

meio ambiente – outros discordam do precedente, por ser marcadamente de caráter 

utilitário e imediatista.124 O fim das medidas citadas é notadamente antropocêntrico, 

concorda-se. Contudo, versa sobre a biodiversidade, concedendo- lhe o caráter de valor 

juridicamente protegido.  

Outro exemplo a ser citado a respeito da finalidade utilitária e em respeito ao 

comércio - já mundial - de espécimes é a Convenção de Paris de 1883, cujo caráter 

ambiental tinha finalidade imediata de proteger as focas de pele do Mar de Behring,  

previsivelmente visando de forma mediata impedir a extinção da espécie e a 

manutenção do mercado internacional das peles de luxo.125 

Seria apenas com os eventos do século XX que mais se contribuiria para a 

formação do Direito Internacional do Meio Ambiente.  

Nos primeiros cinqüenta anos, as normas de Direito Internacional com referência 

ao meio ambiente ainda vinham vinculadas a outros valores juridicamente protegidos. A 

título exemplificativo, temos a Convenção relativa à utilização de chumbo branco em 

pintura, votada pela Organização Internacional do Trabalho, em Genebra (1921), cujo 

cerne era a proteção do trabalhador. A Convenção para a Preservação da Fauna e da 

Flora, em seu estado natural, votada em Londres (1933) inaugurou o regimento da flora 

e da fauna com intenções preservacionistas, mas, a ser aplicado nas colônias, sendo as 
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metrópoles européias isentas das mesmas obrigações (conservando, assim, seu ritmo de 

produção e atividades mercantis).126 

No entreguerras ocorreu uma série de congressos científicos internacionais 

compostos por personalidades altamente especializadas, destacando-se o I Congresso 

Internacional para a Proteção da Natureza, realizado em Paris em 1923. Entretanto, foi a 

prolação de uma sentença em tribunal arbitral que se caracterizou como a primeira 

manifestação formal do Direito Internacional do Meio Ambiente, encerrando o litígio  

conhecido como Caso da Fundição Trail, de 1941, entre o Canadá e os Estados Unidos 

da América acerca da poluição transfronteiriça sofrida por esse último, trazendo para as 

relações internacionais envolvidas com a natureza a premissa de que “nenhum Estado 

tem o direito de usar ou de permitir o uso de seu território de tal modo que cause dano 

em razão do lançamento de emanações no, ou até o território de outro”. 127 

Indubitavelmente, é a partir da década de 60 do século XX que se evidencia a 

gestação do Direito Ambiental ora apreciado, produto da movimentação dos Estados em 

favor de uma regulamentação global do meio ambiente. No tocante à proteção da flora e 

da fauna em âmbito mundial, seus respectivos assuntos já eram tratados como 

fenômenos interdependentes entre si e, em relação aos demais fatores componentes do 

meio ambiente, um elemento diferenciador das normas ao mesmo respeito das que as 

antecederam.  

Foram assinadas, entre outras, a Convenção Internacional para a Proteção de 

Novas Variedades Vegetais, em 1961, a Convenção Africana para a Conservação da 

Natureza e Recursos Naturais, em Argel (1968), que consagrou um princípio 

fundamental no capítulo do Direito Internacional Ambiental, dedicado à proteção da 

fauna e da flora: “a proteção internacional é devida não só aos indivíduos da fauna e da 
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flora das espécies ameaçadas, mas igualmente ao seu habitat, proteção essa cuja 

responsabilidade particular incumbe ao Estado em cujo território se encontra a espécie 

em questão”.128 

Também em 1968 foi aprovada uma resolução enviada pelo Conselho 

Econômico e Social (Ecosoc) à Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, 

no sentido de convocar o mais breve possível uma Conferência Internacional sobre o 

Meio Ambiente Humano, produto de quatro anos de estudos e consultas aos Estados 

acerca do meio ambiente e desenvolvimento. Desde já, evidenciar-se- ia a oposição entre 

países em desenvolvimento e países desenvolvidos. 

O grande conflito ultrapassa as barreiras ideológicas, configurando-se como 

ameaças para muitos Estados. Enquanto os países desenvolvidos almejavam uma 

reunião com ênfase nos aspectos derivados do processo de industrialização, os países 

em desenvolvimento defendiam-se, afirmando que uma política preservacionista 

serviria de instrumento para interferência em assuntos internos, além de constituir alto 

encargo para as nações periféricas. Ainda hoje, poucos países em desenvolvimento têm 

uma capacidade significativa de concretizar as normas estabelecidas em acordos 

internacionais e nenhum deles consegue se colocar em paridade com países 

desenvolvidos ecologicamente envolvidos.129  

Diante do embate, deu-se a resistência de muitos países economicamente frágeis 

em aderir a uma política ambiental internacionalizada. Resumidamente, a divergência 

era que, para os países centrais, o desenvolvimento era diretamente proporcional ao 

problema ambiental dos países periféricos, e para os países em desenvolvimento, a 

melhoria da qualidade ambiental dependia do desenvolvimento desses Estados, 
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proporcionando melhores condições de saúde, educação, nutrição e habitação, o que 

levava a crer que as considerações ambientais deveriam ser incorporadas ao processo de 

desenvolvimento integral. 130  

Por recomendação do Conselho Econômico e Social da ONU, fixou-se que a 

futura conferência não deveria se envolver em discussões de cunho restrito, mas visar 

aos tópicos mais amplos de interesse geral da humanidade. Dessa forma, criou-se uma 

comissão preparatória – da qual o Brasil fez parte – que realizou quatro sessões: na 

primeira, definiram-se a parte operativa e a atuação dos Estados-membos; em seguida, 

definiu-se a natureza de documento a ser assinado em 1972, abordando tópicos 

específicos como a poluição das águas, a conservação do solo e limites permissivos de 

poluição; na terceira sessão apresentou-se o esboço da Declaração sobre Meio Ambiente 

e, por fim, a quarta sessão ocupou-se dos aspectos funcionais, como as custas 

financeiras.131 

O apelo dos países em desenvolvimento fora observado na segunda e terceira 

sessões citadas, inserindo itens específicos relativos a aspectos econômicos e sociais de 

interesses dos países em desenvolvimento, objetivando conciliar os planos nacionais de 

desenvolvimento com uma política ambiental, tanto a operar internamente, quanto a se 

compatibilizar com as diretrizes a serem assumidas internacionalmente.132 

Não obstante todos os obstáculos encarados, realizou-se em junho de 1972, em 

Estocolmo, Suécia, a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano, 

fato que deu à luz a concepção do Direito Ambiental em escala mundial. 
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3.2 – O meio ambiente e sua tutela internacional 

 

A Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972,   

inaugurou a “era ecológica” do Direito Internacional, sendo extremamente significativa 

devido à adoção da Declaração de Estocolmo, também conhecida como a Declaração 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a um plano de ação para o meio ambiente, 

composto por cento e nove recomendações divididas em políticas referentes à avaliação 

do meio ambiente mundial, denominado de “Plano Vigia” ou Earthwatch, verdadeiras 

políticas de gestão do meio ambiente e medidas de apoio para as primeiras citadas, 

como a formação de especialistas. Votou-se também uma resolução acerca de aspectos 

financeiros e organizacionais no âmbito da ONU, além da instituição de um organismo 

essencialmente dedicado ao meio ambiente, órgão subsidiário da Assembléia Geral da 

ONU, o “Pnuma”, ou Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. 

A Declaração de 1972 possui tamanha relevância que ocupa posição, em relação 

ao Direito Internacional e à diplomacia, similar à Declaração dos Direitos do Homem. 

Salienta-se que ambas as cartas têm servido de guia na definição dos princípios 

mínimos que devem estar presentes nas legislações dos Estados, bem como dos textos 

do Direito Internacional.  

Outra relevante conseqüência da Declaração de Estocolmo foi ter reconhecido as 

diferenças dos problemas ambientais entre as Nações, distinguindo-se as carências dos 

países desenvolvidos daquelas dos países em desenvo lvimento. Estabeleceram-se regras 

amplas, aplicáveis a todos os países com igual força vinculante, sem pôr em risco os 

interesses de uns às custas do benefício de outros países. 

Nascimento e Silva aponta que, na defesa do meio ambiente, é ainda necessária a 

colaboração desinteressada dos países industrializados. Cita exemplos da assistência 



  

técnica, da adoção de leis severas destinadas a proibir a exportação de produtos cuja 

venda seria proibida no seu país de origem, bem como o repúdio à transferência de 

indústrias para países onde a mão-de-obra é mais barata por ser menos especializada e 

onde as exigências com fulcro na proteção ambiental costumam ser menos severas, 

como ocorre em Bhopal, Índia, dentre tantos outros lugares, driblando as regras 

ambientais na perseguição do maior lucro.133 Ironicamente, não é raro evidenciar que, 

justamente muitos dos países desenvolvidos, figurem como protagonistas das condutas 

acima descritas e repudiadas, ao invés de promovê- las e fiscalizá- las como consta no 

compromisso assumido. 

Ponto de partida para uma série de tratados e convenções internacionais 

ambientais, cuja variedade e dimensões são imensuráveis, a Conferência de 1972 só 

chegou a ser equiparada à Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

sediada no Rio de Janeiro e apelidada de ECO-92. Dez anos após a primeira convenção, 

a comunidade internacional se deparava com o aumento dos danos ambientais e o uso 

indiscriminado dos recursos naturais não-renováveis, fruto de normas diretrizes 

consideradas pouco rígidas denominadas de soft law,134 pois, apresentando a natureza 

principiológica, direcionavam a atuação dos poluidores sem adotar normas efetivamente 

capazes de assegurar a preservação ambiental. 

Sendo insatisfatório o progresso em matéria ambiental, a Assembléia Geral da 

ONU voltou a convocar nova conferência, decidindo-se pela criação de um comitê 

preparatório, de reuniões regionais e pela inédita participação de outra personalidade de 

Direito Internacional: as organizações não-governamentais (ONGs), cujo papel 
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contemporâneo acentua-se como fundamental para a implementação de importantes 

mecanismos de proteção ambiental em dimensões internacionais. 

Para anteceder os trabalhos da ECO-92, em 1983 foi criada a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esta visitou todos os países a fim de elaborar 

um relatório dispondo dos principais problemas ambientais enfrentados àquela época, 

classificando-os em três categorias, sendo elas: a de problemas ligados à poluição, a de 

assuntos referentes aos recursos naturais (como a diminuição de florestas) e a da relação 

existente entre as questões sociais e os problemas ambientais. 

Verificou-se que todos os problemas averiguados possuíam um denominador em 

comum: “todos correspondiam a uma combinação imperfeita dos recursos naturais e 

humanos no processo econômico de produção”.135 Por conseqüência, ao contrário da 

declaração de 1972 que versava sobre o Meio Ambiente, a Conferência de 1992 trazia 

enfoque distinto, contrapondo a discussão sobre o meio ambiente e um desenvolvimento 

econômico, em consonância com a erradicação da pobreza. Criava-se o novo slogan 

para a proteção ambiental, o Desenvolvimento Sustentável, conciliando dimensões 

econômicas, ecológicas, sociais e políticas.136 cujos alvos são a erradicação da pobreza, 

a transformação dos modelos de produção e consumo e a manutenção dos recursos 

naturais.137 

Nesse passo, destacava-se a posição do Governo brasileiro, reconhecendo a 

importância dos problemas ambientais desde que sua proteção não excluísse o 

desenvolvimento. Cristalizou-se o entender de que o desenvolvimento sustentável 

significa a soma dos recursos naturais àqueles criados pelo homem – na qual o resultado 
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não será diminuído de uma geração para outra; ou, ainda, a contribuição das atividades 

industriais, beneficiando econômica e socialmente as gerações atuais, sem prejuízo do 

processo ecológico básico.138 

Em conformidade com o tema abordado, a Declaração de 1992 trouxe à tona 

outras discussões de grande relevância. A questão da Soberania dos Estados veio citada 

no Princípio 23 da referida carta (mantendo a linha do Princípio 21 da Declaração de 

Estocolmo apesar de forte pressão contra a manutenção do mesmo), que dispõe: 

Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios 
de direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus recursos de 
acordo com suas próprias políticas ambientais e desenvolvimentistas, e a 
responsabilidade de assegurar que as atividades sob sua jurisdição ou controle 
não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos 
limites da jurisdição nacional. 

 

Destaque também obteve o Princípio 15 da Declaração de 1992, consagrando o 

princípio da precaução, já apresentada em outros momentos como antecipatory 

environmental protection, cujo cerne concentra-se na idéia de que, quando existente a 

ameaça a danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica não pode 

justificar a inércia do Estado em tomar medidas eficazes e economicamente viáveis, 

para prevenir a degradação ambiental. Enfim, acolhia-se a premissa do senso comum de  

“antes prevenir do que remediar” em questão ambiental. 

Também conhecida como a Agenda 21 por traçar as ações que devem ser 

empregadas pelos Estados na preservação ambiental durante o século XXI, a Declaração 

de 1992 logrou o êxito de viabilizar a negociação global, atuando os Estados como entes 

em igual situação e possibilitando a máxima da política externa de pensar 

universalmente, sem pôr em detrimento o interesse nacional ou o regional. 

A soma da Declaração do Rio de Jane iro com a Declaração de Estocolmo 

formaria um conceito mais abrangente de desenvolvimento sustentável, a ser 
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consagrado como direito positivo, chegando a integrar os ordenamentos constitucionais 

de diferentes Estados; formou-se o grande ápice no estabelecimento de princípios que 

seria seguido pela atual especialização de normas, a fim de torná- las mais diretas e 

cogentes, encarando o grande desafio acerca da efetividade normativa e real 

concretização dos efeitos perquiridos.139 

Corrida uma década após a realização da ECO-92, realizou-se em 

Johannesburgo a Cúpula da Terra, apelidada de “RIO +10”, com a representação de 

cento e noventa e um Estados, a fim de se discutirem os principais problemas 

relacionados com o meio ambiente, fazendo-se um balanço daquelas recomendações 

firmadas na Conferência do Rio de Janeiro, assim como daquelas previstas pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), 

além de debater tópicos outros como a pobreza mundial, o processo de desenvolvimento 

sustentável e a justiça social. 

Passados dez anos da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e três décadas após a Conferência de Estocolmo, ficava evidenciado que, 

apesar de todos os esforços, muito pouco se atingira na melhoria da qualidade do 

ambiente, denotando-se na verdade a ainda crescente degradação ambiental, sem 

perspectivas de reversão, ao menos pelas próximas décadas. 

A Cúpula da Terra foi marcada pela frustração ao encerramento de seus 

trabalhos, não havendo qualquer avanço significativo devido à falta de solução de 

inúmeras questões levantadas, especialmente pela dificuldade encontrada pela 

comunidade internacional de fornecer respostas adequadas às emergências ambientais 
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dentro do paradigma de Desenvolvimento Sustentável. 140 Resolveram-se as questões 

sem o estabelecimento de um prazo, metas específicas ou medidas que garantissem seu 

efetivo cumprimento.  

De fato, a principal distinção atribuída à Conferência de Johannesburgo em 

relação à ECO-92 repousa no consenso sobre o desacordo.141 Enquanto no Rio de 

Janeiro foram estabelecidos princípios que ganharam força de normas internacionais, 

regionais e nacionais, a Conferência de 2002 limitou-se a debater o desacordo em 

âmbito internacional sobre a gestão ambiental no desenvolvimento sustentável. Não 

foram leves as críticas feitas à “RIO+10”; o documento produzido pela Conferência foi 

condenado pela grande maioria das organizações não-governamentais,142 acusando-se 

países desenvolvidos (Austrália, Canadá e Estados Unidos) de serem ameaças 

ambientais, pois, além de não aceitarem a implementação de políticas ambientais 

rígidas, porém eficazes, figuram entre os maiores poluidores do mundo. 

 A exemplo dos Estados Unidos, seu presidente anunciara antecipadamente sua 

ausência no evento, sendo representado pelo secretário de Estado, Colin Powell, cujo 

discurso chegou a ser interrompido seguidas vezes pelo auditório. Na tentativa de 

amenizar o fracasso da reunião, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, 

antecipou que aquele não era a solução dos problemas mundiais, contudo, apenas o 

início de todo um processo.143  

Infelizmente, a decepção da comunidade internacional frente à atuação isolada e 

repreensível de alguns países desenvolvidos não é fato restrito à Cúpula da Terra de 

2002. Convenções multilaterais de cunho ambiental têm sido desrespeitadas 
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explicitamente por grandes potências, cujo poderio bélico e econômico inibe a 

retaliação de outros países, evidenciando-se uma impunidade por danos ambientais que 

não prevê limite ou fim. 

Não há melhor exemplo do que o Protocolo de Kyoto - acordo internacional que 

estabelece metas de controle dos gases causadores do efeito estufa. Composto de um 

preâmbulo, 28 artigos e dois anexos, o Protocolo foi aprovado e aberto a assinaturas na 

cidade de Kyoto, Japão, em 14 de dezembro de 1997, durante a realização da 3ª 

Conferência das Partes da Convenção (em referência à Eco-92). O Protocolo 

complementa a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima no Planeta, assinada na 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, 

em 1992. 

Pelo acordo internacional, os países em desenvolvimento, incluindo-se o Brasil, 

estão isentos da responsabilidade de diminuir suas taxas de emissão. Em contrapartida, 

países integrantes da União Européia (UE) têm meta conjunta de diminuir 8% em 

relação aos índices de 1990, estabelecendo-se que até o ano de 2010 alcançar-se-á o 

índice de 5% para os países do leste europeu. 144 Os Estados Unidos, que respondem por 

quase 25% das emissões, com índice de redução previsto em 7%, ao lado dos 6% do 

Japão, abandonaram o Protocolo, preterindo seu compromisso e a preservação 

ambiental, em face da manutenção de sua produção industrial. 145  

Evidentemente, a atitude americana provocou o repúdio dos demais participantes 

da Convenção – que embora perseguissem o alto desenvolvimento de suas economias 

reconheciam a urgência e relevância do protocolo – atribuindo à política americana a 
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qualidade de restringir o avanço das políticas ambientais pleiteadas por toda a 

comunidade internacional.146 

Eis que se instaura, portanto, a grande problemática da preservação ambiental 

internacionalizada. De um lado, é indubitável a consagração do meio ambiente como 

valor universalmente protegido, além de serem constantes e crescentes a 

conscientização e esforços em prol da conservação ambiental, mesmo diante de 

fenômenos como os descritos acima, que poderiam colocar à prova a autoridade do 

Direito Ambiental Internacional. 

Ocorre que, como sucede com o Direito Internacional, a fonte “legal” precípua 

do Direito Internacional do Meio Ambiente é o tratado, o acordo, o pacto (= 

compromisso).   Conseqüentemente, não existindo um ente hierarquicamente superior 

aos Estados que efetivamente tenha o poder de obrigá- los a cumprir o contratado, não é 

raro na história do Direito Internacional que convenções e tratados, ou mesmo 

princípios internacionalmente consagrados, venham a ser desrespeitados. 

Na verdade, caberia à Organização das Nações Unidas tal competência: a de 

sancionar países que ultrapassem os limites definidos pelas normas internacionais, e 

assim o fazem, geralmente intervindo com sanções econômicas, e, em última escala, a 

intervenção propriamente dita. Não obstante, a mesma organização tem como membros 

de liderança as potências mundiais, a exemplo do Estado americano, que acabam por 

fazer influir seus interesses nas decisões daquela.  

Dessa feita, atente-se que muitos doutrinadores negam a existência de um 

Direito Internacional, justamente por lhe faltar o jus cogens, o poder de fazer valer o 
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direito, de compelir as partes a cumprirem o que fora outrora pactuado ou já cristalizado 

como conduta devida.147 

Todavia, a natureza do Direito Internacional Público, e por que não em seu ramo 

ambiental, foge da restrita visão positivista que resume o direito à sanção. Aquela 

categoria jurídica, em especial, órbita em torno do consentimento, o que leva ao 

resultado de que os Estados apenas se subordinam ao direito que livremente 

reconheceram e construíram, fundando-o em um imperativo ético, o compromisso. 

Evidencia-se que nem sempre o direito assim composto alcança suas finalidades. Para 

muitos, nem a abordagem dada à questão ambiental é a adequada, devendo-se fazer as 

normas que versem sobre o tema adquirir qualidades ainda mais urgentes e eficazes.  

Como afirma a ex-ministra do Meio Ambiente, na França, Corinne Lepage, a 

defesa do meio ambiente se choca com um sistema jurídico inadequado para resolvê- la. 

Ainda que exista o acordo, faz-se mister a implementação de medidas mais severas, 

assim como o abandono do pensamento ultrapassado da ingerência ambiental148 e a 

criação de um Tribunal Ambiental com competência internacional. Para Lepage (muito 

além da leitura atual dada que só condiciona o dano ambiental como crime internacional 

nos casos ocorridos em conflitos armados149), “é necessário instituir o crime ecológico 

como crime contra a humanidade”. 150 

Ao ver de Lammers, a simples positivação do Direito Internacional do Meio 

Ambiente é insuficiente para atender à crise ambiental que já está instaurada, sendo um 

imperativo adotar rapidamente as previsões de responsabilidade ambiental e da 
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fidelidade contratual – naqueles moldes do pacta sunt servanda – instrumentos 

suplementares essenciais para promover a concretização de normas desenhadas para 

proteger o meio ambiente, para potencializar a implementação do princípio da 

precaução e para prevenir interferências ambientais, viabilizando o equilíbrio através da 

censura a ilícitos ambientais e sua respectiva reparação.151 

Como visto, não são poucas as problemáticas e deficiências enfrentadas pelo 

Direito Internacional Ambiental (leia-se: pela preservação ambiental em escala 

internacional). As questões sumariamente apresentadas figuram como algumas, dentre 

muitas outras. Ponto ainda mais polêmico tem sido o mecanismo de atuação da 

preservação ambiental internacionalizada, cuja linha, muito tênue, deve separar políticas 

de preservação daquelas intervencionistas. A exemplo, salienta-se a intensificação dos 

processos de cooperação internacional, em princípio desprovidas de interesses alheios à 

questão do meio ambiente, onde destacamos a iniciativa brasileira, prevista legalmente 

como instrumento de defesa do meio ambiente e recursos naturais. 

 

 

3.3 - Mecanismos de preservação internacional do meio ambiente 

 

   3.3.1 – A diplomacia ambiental 

 

 A criação e formalização de normas ambientais internacionais, como visto, são 

realizadas por meio de tratados e convenções, ou ainda acordos bilaterais, nos quais os 

Estados entram em consenso sobre a questão ambiental e seus aspectos. A operalização 
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da proteção ambiental, por sua vez, possui instrumentos diversos para a efetivação da 

política preservacionista.  

 Os meios legitimados pelo direito, para tanto, vão de uma diplomacia voltada 

para a questão ambiental, passando pela cooperação entre os Estados e, em alguns 

casos, da adoção de normas comuns a Estados regionalizados que compartilham 

interesses. Em debate na doutrina, ainda se encontra a ingerência em matéria ambiental, 

bem como caminhos ainda polêmicos de uma diplomacia ambiental conciliada ao 

emprego da força.  

 Em grande destaque está a atuação das organizações não-governamentais, 

figuras ainda alheias ao quadro de atores no Direito Internacional, mas que avançam no 

sentido de participação das relações internacionais, com grande destaque para aquelas, 

foco de nossos estudos. Sua interação com os Estados, mídia e comunidade torna crucial 

sua participação em diversos procedimentos de preservação ambiental, dentre eles, a já 

utilizada conversão da dívida externa em recursos para projetos ambientais, 

originariamente intitulado de debt-for-nature swaps. Tamanha relevância cedeu às 

ONGs reconhecimento jurídico como elemento a auxiliar as relações internacionais, 

com grande ênfase ao se falar nas medidas ambientais e conscientização ecológica, 

razão pela qual será apreciada em capítulo próprio. 

Partindo-se da diplomacia ambiental, por “diplomacia” toma-se tanto a ciência 

quanto procedimentos e tópicos referentes às relações entre os Estados. Relações 

Internacionais, geralmente traçadas por meio de embaixadas, legações ou outro tipo de 

instituição oficial a representar um determinado Estado são sinônimos para o termo 

diplomacia em seu sentido genérico. Por conseguinte, a diplomacia ambiental abrange 

as relações internacionais cujo centro de atenções é voltado para o meio ambiente, em 



  

geral, com fins preservacionistas – embora também possa tratar de assuntos como 

responsabilidade por dano ambiental, dentre tantos outros. 

Consoante a definição acima, a Diplomacia ambiental é mecanismo de 

preservação ambiental em grande escala, desenvolvido, em especial, se partimos da 

premissa de que a conscientização ambiental alcançada na comunidade internacional foi 

fruto dessa política do diálogo entre os Estados.  

Esse instrumento tem representado forte veículo para a solução de litígios 

voltados para o ambiente, e, utilizando-se da conciliação e arbitragem, supre a carência 

de uma corte especializada para julgar e sancionar os ilícitos ambientais. A experiência 

de um tribunal internacional, para mediação, arbitragem e conciliação ambiental, 

fundamentada na diplomacia entre os povos - a via amigável de cessar conflitos - tem se 

apresentado como meio em ascensão para a proteção legal do direito ao ambiente. 

Aspecto relevante a ser ressaltado é que seu acesso não está restrito às pessoas jurídicas 

de Direito Público, alcançando o setor privado e, peculiarmente, os indivíduos ou 

organizações não-internacionais que contestem decisões tomadas pelos Estados.152 

Mattos toma posição radicalmente contrária ao definir a “diplomacia ambiental” 

implementada por muitos Estados desenvolvidos (notadamente os Estados Unidos da 

América) e cogitada para atuar na preservação amazônica. Em parecer intitulado 

“diplomacia ambiental”,153 o autor se refere à mesma como a intenção dos americanos 

em oferecer seus exércitos para defender a preservação das florestas tropicais, através 

da criação e manutenção de parques florestais internacionais junto às fronteiras dos 

países da região. 
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Segundo o autor, a diplomacia ambiental envolveria cinco pontos fundamentais. 

O primeiro é concernente à preservação feita através de assistência direta às forças 

armadas e ao Ministério do Meio Ambiente, havendo a inserção de interesses 

comerciais na região. O segundo ponto refere-se à Soberania do Brasil a ser ultrajada 

com a criação de um parque internacional em seus domínios. O terceiro tópico 

ressaltado por Mattos atenta que a diplomacia ambiental sugerida por aquele país seria 

dirigida por ele próprio, a saber, pelo Comando Sul do Pentágono, atuando, assim, 

segundo os interesses nacionais dos EUA e subvertendo a ordem jurídica e o Estado de 

Direito.154  

Os pontos consecutivos relacionar-se- iam com a “assistência humanitária” 

apresentada pela hegemonia americana, a pleitear a possibilidade de intervenção em 

prol da preservação ambiental, nada mais fazendo do que mascarar as verdadeiras 

intenções, preponderantemente com fins econômicos.155 

De fato, existe nos EUA a instituição de um programa de “diplomacia 

ambiental”, disponível ao acesso da comunidade internacional em página oficia l do 

Governo Americano. Nela, o antigo vice-presidente americano, Al Gore, traduz a 

importância da política ambiental para o povo americano, defendendo a adoção de 

acordos que ultrapassam fronteiras e requerem a cooperação internacional para serem 

resolvidos,156 atentando-se para a missão americana de concretizar valores como a 

democracia e os direitos fundamentais. 

 Não só para os nacionalistas mais radicais a iniciativa americana aparenta ser 

ameaçadora. Declarações abertas de que os países desenvolvidos deveriam ceder a 

proteção de suas reservas naturais aos países desenvolvidos já ecoaram muitas vezes 
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pelas manchetes brasileiras. No entanto, apesar do potencial ofensivo que tal conduta 

poderia oferecer, sabe-se que a comunidade internacional ainda repudia intervenções 

unilaterais, não havendo a comunhão de políticas internacionais a respeito. 

Dessa forma, a diplomacia ambiental, nos moldes acima descritos, só possui 

legitimidade jurídica no que concerne a suas iniciativas de cooperação e 

fundamentalmente no desenvolvimento dos pontos previstos pelos tratados 

internacionais em que figuram os Estados envolvidos como parte. Prefere-se, então, 

atribuir à diplomacia ambiental o caráter da política voltada para o trato de questões 

ambientais.  

É relevante atentar, também, que a diplomacia ambiental contemporânea 

extrapola a relação entre dois ou mais governos oficiais, interagindo com outros atores 

políticos igualmente novos no cenário das relações societárias, como as ONGs, os 

sindicatos, os movimentos sociais, as associações de moradores, entre outros, 

produzindo uma revisão de prioridades para a construção de uma diplomacia entre 

Estados ambientais.157 

 

   3.3.2 - A cooperação entre os Estados 

 

Na seara ambiental é o mecanismo mais difundido para a preservação 

internacional, denotando-se a crescente intensificação dos processos de cooperações 

internacionais, onde se inclui a iniciativa brasileira, cuja legislação158 a prevê como 

instrumento de defesa do meio ambiente e recursos naturais. O princípio da cooperação 
                                                                 
157 ARAUJO, Paulo Ricardo da Rocha. Ciência e Tecnologia instrumentalizando leituras subjetivas do 
olhar: entornos eco-sócio-territoriais e diplomacia ambiental. Ciclo de debates sobre a Agenda 21.  
Promovido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Disponível em 
www.ufpa.br/numa/numainforma/artigos/v6_n3_mar_2004.htm. Acesso em 24 de março de 2004. 
158 Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998, Cap. VII - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – Art. 77º - Resguardados a Soberania nacional, a ordem 
pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a 
necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado (...) 



  

dos povos é abraçado constitucionalmente, conforme o previsto no art 4°, IX da Carta 

Magna brasileira, servindo como um dos norteadores das relações internacionais 

empreendidas pelo Brasil. 

Nas normas de Direito Ambiental Internacional a cooperação é elevada a um 

dever a ser cobrado de todos os Estados com capacidade para oferecê- la. O Princípio 7 

da Declaração do Rio de Janeiro (1992) traz em sua íntegra: 

Os Estados devem cooperar, em um espírito de parceria global, para a 
conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema 
terrestre. Considerando as distintas contribuições para a degradação ambiental 
global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém, diferenciadas. Os 
países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca 
internacional do desenvolvimento sustentável, em vista das pressões exercidas 
por suas sociedades sobre o meio ambiente global e das tecnologias e recursos 
financeiros que controlam. 
 

 
Por cooperação subtendem-se as ações conjuntas levadas a cabo entre alguns, ou 

todos, Estados com vistas a um determinado fim, ações, estas, acordadas 

multilateralmente ou instituídas por normas não escritas, sem excluir a subclassificação 

empregada por alguns autores159 da cooperação-assistência, seja ela o conjunto de ações 

empreendidas por um ou um grupo de Estados, em caso de emergências ou acidentes 

ocorridos. 

O Fórum de Siena, ocorrido em 1990, consagrou o dever de cooperação 

ambiental como um dever de agir de boa-fé, a fim de alcançar uma meta de interesse 

geral em face dos países diretamente envolvidos, assim como da comunidade 

internacional em seu conjunto. Como característica marcante, traçou-se uma lista de 

ações específicas para cada caso, citando-se algumas ações-tipo de cooperação 

internacional, a saber: as obrigações de cooperação relativas à informação, à 

                                                                 
159 SOARES, Guido Fernando da Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. São Paulo: Atlas, 
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notificação, à assistência mútua e à negociação – ações que integram os sistemas de 

proteção do meio ambiente, elaborados pelo Direito Internacional. 160 

Para exemplificar o processo de cooperação internacional ambiental, narraremos 

a cooperação ambiental desenvolvida pelo Japão com países em desenvolvimento.161 

Realizada, a priori, após requerimento da Nação em desenvolvimento – tal como está 

prevista em nossa legislação162 - o Japão possui, por meio de sua Agência de 

Cooperação Internacional, programas de cooperação técnica e financeira para projetos 

ambientais em países em desenvolvimento, coincidentemente aqueles que ainda 

concentram recursos naturais abundantes e, em geral, ameaçados. A “Assistência ao 

Desenvolvimento” (ODA) consiste na destinação de recursos a uma determinada 

finalidade ambiental: a cooperação técnica, empréstimo de tecnologia e contribuições de 

organizações multilaterais. Essa é, sem dúvida, um dos mais eficazes mecanismos de 

cooperação pela relevância que possui, tanto na política japonesa, quanto na política dos 

Estados beneficiados. Seu mecanismo de implementação é responsabilidade da Agência 

Internacional de Cooperação, após o pedido e apresentação do orçamento necessário 

para a realização do projeto pelo Ministro de Relações Exteriores – sempre após a 

iniciativa do país a ser beneficiado. 

A cooperação técnica é basicamente composta por: aceitação de treinamento de 

profissionais estrangeiros, envio de experts, equipes de pesquisa ou voluntários aos 

países interessados, envio do material necessário à atuação desse mesmo pessoal, ou um 

“projeto-tipo” de cooperação internacional que consistiria na atuação conjunta das três 

formas de cooperação citadas. 

                                                                 
160 Fórum du Droit International de l´Énviroment (Sienne 17-21 avr. 1990), Roma, 1990, par. 90, p. 36, 
apud SOARES, Guido Fernando da Silva. Ob. cit., p. 485. 
161 Japan International Cooperation Agency. Environmental  Cooperation With Developing Countries. 
Biblioteca do CETESB – Cia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 1998, p. 6. 
162  Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998, art. 77, caput. 



  

 Etapa por etapa, o procedimento de cooperação envolve grande teor 

diplomático, ao lado de requisitos objetivos como a viabilização da cooperação, em 

geral técnica, desenvolvida. Na sua fase inaugural, ocorre o requerimento formal da 

cooperação pelo Estado interessado, seguindo-se uma pesquisa preliminar que 

acompanhará a consulta ou acordo para a implementação da cooperação; nesse, estarão 

especificados tanto o modelo adotado para a implementação, quanto a pesquisa 

vinculada a esta etapa determinada. Em uma segunda fase, formaliza-se o pedido de 

cooperação, através de documento próprio. Passa-se, então, para o desenvolvimento real 

do projeto, com o envio de experts, equipes de pesquisa, envio de material e, 

possivelmente, o treinamento de técnicos do país requerente da cooperação no país a 

cooperar tecnicamente. Na quarta etapa, avaliam-se os efeitos da cooperação, para, 

finalmente, dar encerramento ao procedimento, ou estendê-lo, caso o acordo inicial 

previsse a prorrogação da cooperação.163   

A política base de assistência ambiental, a exemplo dessa concedida pela 

Agência de Cooperação japonesa, costuma trazer consigo medidas bem definidas: a 

assistência à formulação de uma política ambiental, com respectivo plano-base de 

atuação; a assistência ao treinamento de pessoal; assistência ao estabelecimento de uma 

fiscalização ambiental; assistência à tecnologia de controle da emissão de gases; 

assistência à proteção da vida selvagem; assistência à proteção das florestas tropicais e 

assistência à pesquisa e ao desenvolvimento. 

Paralelamente, incide sobre bens jurídicos determinados uma forma de 

cooperação regrada por tratados multilaterais a predispor proteção singularizada a um 

recurso natural, além de abordar os moldes em que a cooperação internacional deve ser 

operacionalizada. Isso se dá pela tamanha relevância apresentada pelo recurso, a 
                                                                 
163 Programa de cooperação ocorrido na Tailândia,em 1998. Apud Japan International Cooperation 
Agency. Environmental Cooperation With Developing Countries . Biblioteca do CETESB – Cia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental, 1998, p. 9. 



  

exemplo dos recursos hídricos, condicionados a direito humano fundamental, 

implicando uma obrigação da coletividade de criar condições satisfatórias para que o 

acesso à água seja garantido a qualquer indivíduo, independentemente de qualquer 

forma de discriminação.164 

Está a se multiplicar o número de acordos internacionais bilaterais e regionais 

entre Países com rios fronteiriços e transfronteiriços, a integrar corpo de normas 

ambientais que limitam o uso desses bens, padronizando um standard para a utilização 

aceitável em proveito dos Estados cujo território inclui a passagem do rio. Trata-se do 

estabelecimento de cooperação entre dois ou mais Estados para definirem um direito 

eqüitativo de usufruto equilibrado do meio ambiente, adaptando a previsão de que todo 

Estado é soberano para usufruir de seus recursos naturais, porém, sem causar danos 

ambientais para si ou territórios limítrofes, responsabilizando-se em promover a 

proteção do meio interno e externo, descrita no Princípio 2 da Declaração do Rio.165  

Essa é mais uma reflexão do ponto de extrema significância apontada por 

Cordini, ao afirmar que a cooperação ambiental não é mera faculdade. Os tratados, 

convenções e acordos centrados na proteção ambiental impõem aos Estados a obrigação 

de cooperar, mesmo que não exista um poder supranacional a fiscalizar e, se for o caso, 

punir os países omissos; tomem-se como exemplos desastres naturais e humanos, 

poluição transfronteiriça, acidentes nucleares, onde é imperativo que a comunidade 

internacional manifeste-se para prevenir e amenizar estragos. 

 Assim sendo, as obrigações internacionais de cooperação cunham-se - no 

mínimo - no dever de informação recíproca dos Estados, tanto para adoção comum de 

procedimentos, a fim de amenizar atividades de impacto ambiental, quanto para 

                                                                 
164 DINUZZI, Rosa. La cooperazione internazionale in materia di ricorse idriche da Joannesburg a Kyoto. 
In: ACUÑA, Eduardo Rozo (Coord.). Profili di Diritto Ambientale da Rio de Janeiro a 
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notificação de projetos que possam comprometer recursos naturais de outros Estados,166 

independentemente de qualquer regra singular, uma vez já consagrado como princípio 

de Direito Ambiental Internacional a reger e direcionar as relações entre Estados. 

 

   3.3.3 – Proteção ambiental na União Européia e no MERCOSUL 

 

A União Européia é uma organização regional, nascida da união entre os 

Estados europeus, outrora iniciada no Congresso da Europa, em 1948, que visava ao 

desenvolvimento econômico de vários setores compartilhados pelos Estados, tais como 

o aço (European Coal and Steel Comunity – 1951) e energia atômica (European Atomic 

Energy Community -1957), crescendo de forma tamanha a abranger outros aspectos 

políticos relevantes aos Estados membros, formando um grupo de interesses 

econômicos comuns (o mercado comum europeu). Quando primeiramente consolidada 

pelo Tratado de Roma, sua Carta fundamental, a então conhecida Comunidade 

Econômica Européia tinha como alvo a livre circulação de bens, serviços e vias de 

produção, caracterizada por uma política comercial unitária entre os países sócios, 

coordenando as práticas e legislações voltadas para a área econômica, promovendo uma 

expansão forte e equilibrada das forças econômicas européias.167 

Quanto à sua situação contemporânea, vislumbra-se uma organização, senão 

governo, internacional, dispondo de Conselho de Ministros e um Parlamento próprio, 

além de outras instituições inerentes a um Estado,168 importando ressaltar que o Ato 

Único Europeu, de 1987, e o Tratado de Maastricht (1992) que consolidou a União 
                                                                 
166 CORDINI, Giovanni. La notion d´ingerence em matiére d´evironment l´apport d´une analyse 
comparative des legislations. Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: 1992, n. 3, p. 692. 
167 KRELL. Andreas Joachim. O Sistema Jurídico de Proteção Ambiental da Comunidade Econômica 
Européia – modelo para o Mercosul? In: BASSO, Maristela (Org.) MERCOSUL – Seus Efeitos 
Jurídicos Econômicos e Políticos nos Estados Membros . 2ª. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1998, p. 234. 
168 CALDWELL, Lynton Keith. International Environmental Policy. Duke Press Policy Studies, North 
Carolina, 1984, p. 116. 



  

Européia, transcenderam a caracterização meramente econômica do bloco regional, 

introduzindo o fortalecimento de políticas com fulcro social e humano, ao lado de um 

desenvolvimento contínuo e equilibrado. 

O envolvimento da União Européia (UE) com as questões ambientais é 

relativamente recente. Sua liderança na tomada de medidas emergenciais, no entanto, é 

hoje um exemplo. Apesar de suas organizações regionais objetivarem o 

desenvolvimento econômico como fim máximo, são presentes sucessivas inclusões de 

medidas ambientais na agenda da UE, denotando a crescente preocupação em atrelar o 

desenvolvimento à política ambiental. 

Registra-se um sistema de proteção ambiental complexo a buscar fundamento 

nos textos base da Comunidade e posteriormente União Européia (Tratado de Roma, 

Ato Único Europeu, Tratado de Maastricht, Tratado de Amsterdã, Tratado de Nice, 

Carta de Direitos Fundamentais), consagrando o bem jurídico meio ambiente em nível 

constitucional europeu, independente da regulamentação econômica, assim como 

adaptações do direito estatal individualizado169 para conformar-se ao sistema 

introduzido pela organização supranacional, em constante dinâmica jurídica.170 

Na organização da União Européia, faz-se presente a Diretoria Geral do Meio 

Ambiente, da Proteção do Consumidor e da Segurança Nuclear, um Departamento 

especial da Comissão da União Européia - braço administrativo da organização, com a 

competência de ser o guardião dos tratados, o iniciador de planos paras as decisões 

políticas e econômicas e o mediador de conflitos, constituído por um fórum envolvendo 

os interesses da UE e dos interesses nacionais individuais (motivo pelo qual a Comissão 
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citada é formada por dois representantes de cada Estado Membro), possuindo  

autoridade supranacional.  

Representando toda a União Européia, a Comissão é a signatária de vários 

tratados ambientais, citando-se o da Conservação da Vida Natural e Habitats Europeus 

(1982) e o da Proteção do Mar Mediterrâneo Contra Poluição (1976), a mero título 

exemplificativo. Para tanto, desenvolve procedimento que se inicia nos planos de 

política ambiental, organizados pelo Diretório Geral do Meio Ambiente que os 

recomenda à Comissão para enviá- los à aprovação do Conselho de Ministros, os 

detentores da autoridade de decisão, se prevalecente um consenso entre os membros da 

UE.  

Desde a década de 70, os planos de ações ambientais do bloco europeu alcançam 

posição de destaque na política internacional. Com o alvo de melhorar a qualidade de 

vida e a proteção do ambiente natural (defendido como um dos maiores objetivos da 

formação da Organização Regional171), foram traçados seis objetivos para o “Primeiro 

Programa de Ação”, sendo eles: prevenir, e se possível eliminar, a poluição; manter um 

balanço ecológico satisfatório a fim de garantir a proteção da biosfera; assegurar o 

controle da poluição sonora e evitar qualquer exploração dos recursos naturais que 

causem danos significativos ao balanço ecológico; guiar o desenvolvimento em respeito 

à qualidade do meio ambiente; garantir o planejamento ambiental nos planejamentos 

urbanos e procurar soluções para os problemas ambientais em consonância com os 

Estados fora da Organização e particularmente com organizações internacionais.172 

                                                                 
171 Declaração realizada pelo “Council of Ministers”, na aprovação do “First Action Programme” em 
Novembro de 1973, apud CALDWELL, Lynton Keith. International Environmental Policy. Duke 
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172 CORDINI, Giovanni. L´a mbiente Nel Diritto Dell´Unione Europea. In: Il Diritto Dell´Economia – 
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Em 1983, já em ação o “Terceiro Programa de Ação” da política ambiental, a 

União Européia era a pioneira em outro grande passo no desenvolvimento da 

preservação ambiental em escalas internacionais. Caren Levy, integrante do Instituto 

para a Política Ambiental Européia, preparou a proposta de criação de um Fundo 

Ambiental Europeu, encaminhada pelo Parlamento Europeu à apreciação do Conselho 

dos Ministros.173 

A iniciativa européia é, sem dúvida, a de maior sucesso entre as organizações 

regionais existentes hoje, embora ainda possa ser constatada a omissão ou obstrução da 

política ambiental européia realizada por alguns países singulares ao desacatar ou 

retardar a aplicação de normas e decisões de cunho ambiental.174 Em contrapartida, 

atente-se que a UE dispõe na sua formação de um órgão jurisdicional supranacional, a 

Corte de Justiça, a servir como instrumento de maior viabilização para a efetividade 

jurídica, também em matéria ambiental. 175 

 Infelizmente, a organização similar, a qual o Brasil integra com países 

sulamericanos, ainda está distante de obter destaque semelhante na política ambiental, 

inclusive por não dispor ainda de um órgão jurisdicional, nos moldes acima citados. 

Com passos tímidos, o MERCOSUL traz a questão ambiental a ser tratada como 

prioridade. Todavia, grandes são as dificuldades encontradas, que vão da disparidade 

entre legislações ambientais dos países membros, até a vinculação de normas ambientais 

como barreiras não-aduaneiras para limitar a circulação indesejável de bens e serviços, 

sem possuir, de fato, finalidade ambiental. 
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A fragilidade econômica que atinge todos os países do bloco, ao lado das 

sensíveis crises políticas enfrentadas constantemente, trouxe o preterimento da questão 

ambiental na agenda da organização nos últimos anos. Após quase uma década de 

políticas comuns, só em 9 de Outubro de 2003 veio a ocorrer a Reunião de Ministros do 

Meio Ambiente do Mercosul, em Montevidéu, um pequeno segundo passo desde a 

criação do Subgrupo de Trabalho 6 (SGT 6) sobre meio ambiente.  

O acordo de meio  ambiente do MERCOSUL é geral e não disciplina uma área 

específica, embora com o tempo os países devam escolher áreas para priorizar o 

trabalho. No entanto, a retomada da discussão ambiental mostra a prioridade dos países 

membros em discutir a produção limpa, com vistas a utilizar tecnologias produtivas e 

menos poluentes (limitação de emissões e de resíduos em rios).176  

A essência do MERCOSUL – semelhante à política ambiental brasileira - é 

conciliar preservação ambiental com desenvolvimento econômico, sem necessariamente 

priorizar a primeira. Por conseguinte, busca-se a expansão da produção de bens 

industriais e agrícolas em âmbito regional cujo reflexo ambiental será sentido no forte 

impacto pelo uso de fertilizantes e defensivos, não se olvidando o desgaste ambiental 

histórico decorrente do uso de técnicas de cultivo ultrapassadas e reconhecidamente 

prejudiciais ao equilíbrio ecológico. 

A retomada de iniciativas ambientais traz o desafio de maximizar a 

competitividade dos países na área agrícola, buscando no desenvolvimento da 

integração disciplinas comuns em matéria de meio ambiente.177 Sendo assim, espera-se 

que a dimensão do meio ambiente no MERCOSUL tenda a crescer, fato de extrema 

importância para a proteção internacionalizada, tendo em vista que os órgãos 
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supranacionais possuem, em tese, melhores condições para traçar políticas ambientais a 

longo prazo, por estarem além do alcance das temáticas cotidianas estatais que 

reclamam urgência e medidas imediatas.178 

 Importante obstáculo a ser superado é a falta de consenso existente no bloco, 

pois a temática do meio ambiente sempre teve um tom polêmico no MERCOSUL. A 

negociação em matéria ambiental é árdua em virtude das diferenças entre as legislações 

ambientais dos países membros - destacando-se a brasileira por seu alto grau de 

severidade – mas, por fim, chegou-se a um denominador comum, impondo-se o 

realismo político sobre ideais ambientalistas. Dessa forma, a temática de suas normas 

considera sempre “a importância que reveste a temática ambiental na consecução do 

desenvolvimento sustentável na consolidação e aprofundamento do MERCOSUL”. 179 

Na comparação com as demais organizações internacionais, o MERCOSUL 

acompanha a conscientização mundial acerca da preservação ambiental, destacando a 

responsabilidade que assume em contribuir para a política ambiental. Todavia, a 

sensibilidade que envolve a economia dos países em desenvolvimento ainda interfere na 

implementação de medidas ambientais eficazes. Como conclusão, tem-se que o maior 

obstáculo a ser superado pelo MERCOSUL, no tocante à preservação ambiental em 

dimensões internacionais, ainda é aquele que envolve todas as suas temáticas: o abismo 

sócio-político-econômico que isola os países em desenvolvimento. 
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3.3.4 - O pretenso “dever” de ingerência para fins de proteção ambiental 

 

Personalidades da comunidade política internacional com destaque e cargos de 

alta relevância política defendem a questão da ingerência dos Estados em prol da 

preservação ambiental. Soriano Neto afirma que, em encontro mundial de organizações 

não-governamentais voltadas para o meio ambiente, o então presidente francês,  

François Mitterrand, referiu-se ao “dever de ingerência” (devoir d’ingérence) da 

comunidade mundial na proteção ao meio-ambiente, sugerindo a criação de uma 

autoridade supranacional para se responsabilizar pela dita proteção.180 Ademais, 

Mitterrand pleiteava a determinação de sanções, inclusive econômicas, aos países que 

apresentem má conduta ambiental, apesar de, ironicamente, ser a França líder nas 

atividades nucleares.  

Urge atentar que a figura difundida pelo Direito Internacional Público é a do 

“direito” de ingerência, aplicado essencialmente na salvaguarda dos direitos humanos. 

Intrinsecamente vinculado à idéia de assistência humanitária, o direito de ingerência 

começou a brotar da denominada “intervenção humanitária” adotada no século XIX. 181 

Tratava-se do uso de força de Estados, geralmente europeus, para intervir em assuntos 

domésticos de outro(s), quando em risco estivesse a proteção dos direitos humanos; 

exemplo ocorrido na Turquia em defesa da minoria cristã, ainda no século XIX e em 

países como o Zaire, em 1964 e a República Centro-Africana, em 1978.182 

Caso excepcional pode existir quando a proteção dos direitos humanos atinge de 

forma mediata a preservação de bens naturais, colocando-os a serviço da efetivação de 

outros direitos fundamentais. É o que ocorre com tratados internacionais, que, limitando 
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o direito de guerra, proíbem o ataque e destruição dos recursos naturais inerentes para a 

sobrevivência da população civil - copas de árvores, plantações, reservas hídricas - 

assim como as previsões que vedam o uso de armas químicas ou nucleares como forma 

de proteção dos indivíduos, de seu habitat e das futuras gerações183, preocupação 

inaugurada nos primórdios da civilização humana, constatada pelo Código de Manu 

indiano do século I d.C.184 

A passagem do direito para o dever de ingerência é bem sensível, mas pode ser 

denotada em documentos oficiais, como na Resolução 688 (de 1991) do Conselho de 

Segurança da ONU, com finalidade direta na proteção da população curda no Iraque. A 

resolução sai da esfera recomendatória, agindo com caráter imperativo para o caso 

determinado, estabelecendo que a Organização das Nações Unidas condena a repressão 

das populações civis iraquianas.  

 Sem dúvida, o primeiro argumento contrário levantado, em especial pelos 

países menos potencializados, é a Soberania dos Estados.185 

Essa delicada discussão não vem - contudo - impedir o desenvolvimento da 

teoria de ingerência dos Estados no referente à defesa dos direitos humanos, já 

consolidado o pensamento de que a relevância dos direitos humanos justifica medida 

tão drástica quando legítima, se constar a intervenção. 

Em via contrária, doutrinadores como Mello afirmam que a intervenção é 

justificada pelas grandes potências por serem sempre as autoras e não as vítimas da 

intervenção. O autor complementa seu pensamento afirmando que o princípio da       

não- intervenção ainda é necessário para a manutenção da ordem internacional,  
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(...) Uma vez que ele respeita a noção de Soberania, que, apesar de todas as 
transformações pelas quais ela passa, ainda sobrevive e é necessária para que o 
aspecto anárquico da sociedade internacional não venha a aumentar.186 

 
 

Em matéria ambiental, a temática é ainda mais polêmica. Embora forte corrente 

doutrinária defenda o Direito Ambiental como integrante do rol dos direitos humanos187 

- o que poderia ser levantado como argumento em prol do direito de ingerência – ao 

lado da forte mobilização social da comunidade internacional, inclusive aquela liderada 

pelas ONGs que prega a crescente necessidade de intervenção ambiental como forma de 

frear a exploração predatória,188 a maior corrente político-doutrinária é contra essa 

figura, suspeitando-se de suas “verdadeiras intenções” e preferindo-se as medidas de 

cooperação, ainda que ardentes sejam os discursos a favor daquela. É a saída que ao 

menos o Direito Internacional do Meio Ambiente adota como via exclusiva. 

Mattos conclui negativamente acerca do “dever de ingerência” de cunho 

ambiental, em especial no tocante aos ecossistemas brasileiros, advertindo o autor que 

atitudes como essas devem ser objeto de pronto e enérgico repúdio pelos países, e não 

só pelos periféricos, através do Governo, universidades, etc.189  

Ressalta-se que a tese do dever de ingerência não vem abordada pelos textos dos 

mais importantes diplomas legais do Direito Internacional, ganhando espaço por ser  

relacionado a conceitos imanentes aos direitos humanos e à proteção do meio-ambiente. 

Todavia, o maior campo de discussão doutrinária está na abertura para a interferência de 

Estados estrangeiros em áreas alheias de sua competência, travando uma “guerra santa”, 

coberta por emblemas como a legítima defesa, individual ou coletiva, ou a intervenção 
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humanitária, apoiada pela Carta das Unidas (a exemplo da Resolução 794) para 

mascarar tendências imperialistas.190 

A grande anomalia presente no dever de ingerência suscitado atualmente 

consiste na justificativa de que países sofram intervenções de outros Estados, atuando 

conjunta ou individua lmente. Ao contrário da já polêmica intervenção com fins 

humanitários que só é cogitada, contemporaneamente, com o aval – senão liderança - 

das Nações Unidas, o citado dever de ingerência não está doutrinariamente atrelado à 

mesma premissa, o que vai de encontro aos princípios vigentes de Direito Internacional, 

e, porque não mencionar, especialmente ao do respeito à Soberania dos Estados. 

Nascimento e Silva chama a atenção para outro prejuízo do dever de ingerência, 

bem mais drástico que o “direito” de ingerência outrora mencionado e legitimado para 

tutela dos direitos humanos, posto que aquele refere-se à noção de enforcement – 

execução em caso de dano ambiental - que por sua vez é inerente a outra temática, 

muito delicada, a da responsabilidade internacional,191 lembrando-se de que não se 

dispõe de um órgão supranacional de competência ambiental para impor sanções aos 

Estados por eventual conduta ilícita em relação ao ambiente. 

Concluímos, então, que a abordagem do “dever” de ingerência ambiental não 

possui legitimidade jurídica segundo as normas e princípios de Direito Internacional 

Ambiental. O primeiro aspecto que nos leva à conclusão é que, por ser o direito em 

debate originado do consenso, a menos que a comunidade internacional, atuando através 

da Organização das Nações Unidas, viesse a ser a autora da intervenção, nenhum Estado 

poderia chamar para si a competência de guardião das reservas naturais. 
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Porém – e esse é o segundo aspecto a ser considerado – não há nos documentos 

que integram o corpo de normas internacionais, previsão de possíveis intervenções, 

mesmo aquelas realizadas pela ONU, com fulcro ambientalista. Por fim, a própria ONU 

determina o respeito à Soberania dos Estados quanto à utilização de seus recursos 

naturais, repudiando interação não autorizada pelos Estados em questão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO IV 

 

 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADA 
PELAS ONGs E O EXEMPLO DO DEBT-FOR-NATURE SWAPS 

 

4.1. Organizações não-governamentais como atores de um Direito emergente 

 

O século XXI recebe como herança das vertiginosas mudanças existentes desde 

as grandes guerras a ascendência no cenário político de atores não-estatais, sempre 

vinculados aos interesses da política internacional e destacadamente do meio ambiente. 

As ONGs são uma expressão de uma crescente solidariedade internacional em todos os 

campos nos quais os particulares e os grupos privados exercem uma atividade não-

lucrativa; declaram a ausência de dependência oficial frente ao Estado, embora esse 

controle seu crescimento, concedendo-lhes um status jurídico inferior.192  

Não obstante esses elementos estejam identificados com o perfil das 

organizações não-governamentais, eles não possuem rigidez formal, tornando-se 

possível encontrar organizações que cooperam com Estados nacionais, até mesmo 

recebendo financiamento desses para suas atividades, sem, contudo, declarar-se 

conectadas aos mesmos. Destaca-se, por exemplo, que apesar da crescente contribuição 

de particulares, o impulso no crescimento das ONGs vem do financiamento por meio de 

recursos governamentais, sobretudo nos anos 80 e 90.193 

O adjetivo “não-governamental” não sugere que essas organizações não são 

controladas pelo Estado, ou que não estejam submetidas à sua influência, mas, tão 
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somente, que tal organização não compõe uma estrutura coincidente com a do Estado 

determinado. A ação de uma ONG é, simultaneamente, complementar e oposta à ação 

dos Estados, pois, ora se apresenta como órgão independente a auxiliar a efetividade de 

políticas governamentais, ora pode se colocar, também, como fiscalizador ou repressor 

de condutas estatais. Em primeiro plano, a emergência das ONGs é fato que denota a 

insuficiência dos Estados para representar interesses da coletividade ou de grupos 

específicos, em diversas searas, seja ela uma insuficiência real ou apenas assim recebida 

pelos movimentos alternativos. 

Todavia, nada impede que uma organização dessa qualidade proteste 

favoravelmente, apoiando um Estado num fórum internacional. Ou mesmo ao contrário, 

como aponta Varella, a influênc ia de um governo “x”, conforme a definição de uma 

ONG, pode até vir a ter um papel importante no crédito que possui uma organização, 

pois, a depender do fórum de discussão apresentado, aceita-se a participação dos 

Estados no processo de tomada de decisão das ONGs.194 

No entanto, essa previsão vem sustentar argumentos de inúmeros movimentos 

extremistas que declaram ser as ONGs a camuflagem para a atuação ilegítima de países 

imperialistas no controle dos recursos naturais e políticas econômicas dos países 

periféricos, existindo uma verdadeira “máfia do meio ambiente” sob o movimento 

crescente de conscientização ambiental - para os radicais o “vírus ambientalista”.195 

A polêmica em torno desse ator do Direito Internacional do Meio Ambiente não 

se esgota aí. Com fulcro no controle que tais organizações possam vir a exercer sobre as 

mais diversas políticas – aqui em destaque as ambientais - insurge em muitos o temor de 

que, sob a égide da proteção ambiental, esteja a Soberania Nacional ameaçada. Tal 
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ponto de vista ganha reforços, posto que nem sempre é visível a autonomia que a ONG 

possa ter em relação ao seu Estado de origem, muitas vezes seu financiador, nem 

tampouco existiria a garantia de que uma ONG atuasse apenas como associação 

promotora de educação e conscientização ambiental, perseguindo a nobreza de sua 

causa, sem adotar os interesses particulares de seu financiador, realizando verdadeira 

ingerência nos assuntos de um Estado soberano. 

 

4.2- O rótulo “ONG” 

 

A própria denominação “organização não-governamental” sofre diferentes 

nuances, existindo heterogeneidade em sua nomenclatura e conceito. Cada Estado 

possui uma regulamentação particular, como também o Direito Internacional pode dar-

lhe tratamento diferenciado. “Associações internacionais”, “associações de 

solidariedade internacional”, “organizações transnacionais” ou “organização de 

sociedade civil” são algumas das diversas nomenclaturas já utilizadas.196 

Como exemplo, Soares afirma que nos anos 60 assiste-se a uma proliferação de 

“associações nacionais” para a defesa do meio ambiente, que logo encontrariam suas 

correlatas em outros países, estabelecendo programas de ações conjuntas e tornando-se 

mais influentes no que se refere a políticas nacionais desvirtuadas da questão ambiental 

ou frente às atividades de poderosas empresas.197  

A peculiaridade das ONGs, incluindo-se aí a ausência de um conceito 

determinado, ainda torna difícil a “qualificação” desse ator não-estatal, trazendo 
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indagações acerca de sua personalidade jurídica de Direito Internacional, bem como os 

termos e poderes de representação. A respeito, observa-se a Carta da ONU, em seu art. 

71, nas normas relativas ao Conselho Econômico e Social (Ecosoc), que prevê que as 

organizações intergovernamentais nacionais ou internacionais participarão das 

deliberações das reuniões do citado Conselho, servindo como instituições de 

consultoria, obviamente com restrição aos poderes de voz e voto. Na verdade, têm 

mesmo recebido o status de “organizações consultiva das Nações Unidas”.198 

Sua definição formal requer que seja uma organização sem vínculos com 

qualquer entidade estatal ou acordo intergovernamental, nem mesmo com organizações 

que admitam pessoas designadas por autoridades governamentais, se tais membros 

interferirem com a livre expressão de opiniões da organização.  

Tomando como exemplo a Europa continental, a Convenção Européia sobre o 

Reconhecimento da Personalidade Jurídica das ONGs, realizada em Estrasburgo, em 24 

de abril de 1985, estipula condições similares para reconhecer uma organização como 

tal, impondo a inexistência de fim lucrativo, a presença de um ato constitutivo 

reconhecido pelo direito interno de um Estado nacional, assim como a presença e 

atividades efetivas da organização em ao menos dois Estados.199 

Outras normas de Direito Internacional referem-se às ONGs, destacando-se a 

Resolução Ecosoc n° 1996/31 (Consultive Relationship between the United Nations and 

Non-Governmental Organizations). Essa resolução traz uma “classificação” das ONGs, 

separando-as em: organizações com um status consultivo geral, aquelas que fornecem 

contribuição efetiva para a realização dos objetivos da ONU; organizações com status 

consultivo especial, com competência peculiar restrita aos campos de atuação do 
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Ecosoc, não possuindo direito de voz; organizações incluídas na lista a receber 

atribuições ocasionais e as organizações com um status consultivo, com objetivo de 

promover as metas da ONU e o fomento na compreensão de seu trabalho.  

Também a Agenda 21 prevê, em seu Capítulo 27, a participação e o 

reconhecimento da importância das ONGs como ator na determinação da política 

referente ao meio ambiente. No entanto, as normas vigentes de Direito Internacional não 

conferem às ONGs uma personalidade jurídica, mas um papel auxiliar: permitem sua 

participação na elaboração de normas, recebendo o direito de expressão e opinião, 

entretanto, não dispõe de poder de voto, nem tampouco possuem o poder de controle 

dessas normas. 

Igualmente, a devida apreciação científica do fenômeno não foi realizada até 

então, apesar de já existirem cerca de 10.000 organizações não-governamentais atuando 

nos mais diversos setores de interesse, da religião à ciência. 

 

4.3 - ONGs em ação: conquistando espaços  

 

Analisando o caso específico da América Latina, Villa e Castro afirmam que a 

atuação dos atores ambientais (leia-se ONGs) passa pela compreensão de uma nova 

ação política, superando o assistencialismo para, na verdade, reconstruir os espaços 

públicos.200 Devem atuar conjuntamente de forma a ultrapassar o papel de guardiãs do 

meio ambiente, atuando frente ao Estado de forma a efetuar dinâmicas mudanças no 

âmbito local, regional e, se possível, internacional.  
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Tendo como exemplo a União Européia, em recentes alterações normativas, as 

ONGs são consideradas juridicamente pelo bloco europeu como titulares de interesses, 

bastando adequar-se às condições exigidas pelos ordenamentos jurídicos estatais para 

que possam operar a favor da proteção ambiental. 201 

Um notável produto dessa incisiva atuação é apontada por Barbosa, para quem 

as ONGS, associadas com diversos grupos sociais, fizeram uma sistemática pressão 

somada com a polarização da sociedade brasileira e a abertura do debate público para 

que a tutela do meio ambiente fosse posta em plano de relevância no projeto 

constitucional que desembocou na Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 

de outubro de 1988.202 

Outros exemplos espalham-se pelo mundo e fazem ecoar a atuação das ONGs 

nas questões ambientais mais diferenciadas. Sua exposição à mídia, fortemente 

denotada, é, de certa forma, arma de combate empreendida pelas ideologias abraçadas, 

alcançando o apoio do senso comum contra Estados, empresas ou organizações que 

atuam de forma contrária aos objetivos pelas ONGs perseguidos.  

Em âmbito internacional, ressalta-se a atuação da União Internacional para a 

Conservação da Natureza e seus Recursos (IUCN), orientada pela UNESCO e integrada 

por pessoas de direito privado e centro de pesquisas oficiais, assim como a World 

Wildlife Fund (WWF) e o Greenpeace, popularmente conhecidas. 
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Nacionalmente, também se fazem presentes inúmeras ONGs de proteção 

ambiental. A mero título exemplificativo, citemos o exemplo da “ECOFORÇA”,203 

criada em 1988 e composta por mais de quinhentos sócios e colaboradores no Brasil e 

no exterior, cujos objetivos são pesquisar, desenvolver, adaptar, avaliar, promover e 

difundir conhecimentos técnico-científicos e logístico-operacionais nas áreas de 

ecologia operacional, monitoramento do uso das terras, avaliação de impacto ambiental 

e ordenamento territorial. 204  

Tendo em vista o acima citado, a participação das ONGs na defesa do meio 

ambiente tem relevância ímpar, por liderar, frente às tradicionais entidades estatais, uma 

posição autônoma, atuando, fiscalizando políticas e fazendo pressões de forma que se 

tomem medidas eficazes para a proteção ambiental. Mais além, tais organizações 

merecem o mérito de mobilizar setores da sociedade no processo de conscientização 

ambiental e por aproximar entidades no objetivo de viabilizar a cooperação – em seu 

sentido mais amplo – na política do meio ambiente. É o que ocorre no processo de 

cooperação apresentado no debt-for-nature swaps, a ser apreciado em seguida. 

 

4.4 - O debt-for-nature-swaps: convertendo débitos em projetos ambientais por 
intermédio das ONGs 

 

Como exemplo de mecanismo de preservação ambiental onde as ONGs exercem 

papel fundamental, temos o debt-for-nature-swaps, ou a conversão da dívida em 
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projetos ambientais, proposta inovadora, complexa e previsivelmente polêmica de 

implementar nos países em desenvolvimento projetos de conservação ambiental. 

Criada em 1984 e de autoria de Thomas Lovejoy, a proposta do debt-for-nature 

sugere que as dívidas externas dos países em desenvolvimento sejam reduzidas, com a 

finalidade de liberar recursos capazes de lidar com os problemas ambientais em tais 

países - em geral, os ainda detentores de reservas naturais ou áreas de relevante 

interesse ecológico.205 

Esse projeto veio a ser uma adaptação do chamado debt-equity conversion, um 

procedimento de abatimento da dívida externa dos países em desenvolvimento que, já 

na década de oitenta, sofriam com a cascata de juros que multiplicava seu montante 

devido, abalando as economias dos países considerados mais pobres, como também a 

potencialidade de negócios a serem desenvolvidos com outros países, gerando uma 

verdadeira instabilidade financeira.206 

A medida dá-se da seguinte maneira: uma organização internacional não-

governamental (OING) de proteção ao meio ambiente adquire, por um baixo preço ou 

deságio (desvaloração), no mercado secundário da dívida externa - podendo até mesmo 

receber como doação - o crédito, detido por uma instituição financeira tal como um 

banco comercial internacional, referente a uma dívida contraída por um país em 

desenvolvimento. 

 Essa organização internacional aceita, então, que a dívida referente ao crédito 

que possui seja cancelada mediante o compromisso do país devedor em implementar 
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projetos de proteção ambiental ou consagrar mais fundos à conservação dos recursos 

naturais. 

O país beneficiado fornecerá em moeda nacional, com ou sem o deságio, ou 

emitirá bônus com os valores transacionados que serão utilizados em projetos 

ambientais, cuja conclusão será fiscalizada pela organização internacional. Esta, visando 

ao citado objetivo, recorre a uma organização local não-governamental de proteção ao 

meio ambiente (OLNG), responsável pela coordenação e promoção do projeto a ser 

desenvolvido. 

É, notadamente, uma operação complexa. As partes envolvidas possuem 

diferentes estatutos jurídicos, cujos instrumentos não são de fácil negociação. Para 

melhor entender a problemática, que se entre em minúcias. Quatro são as principais 

partes envolvidas: as autoridades administrativas e políticas do país devedor, as 

organizações não-governamentais (internacional e local) de proteção ao meio ambiente e 

o banco comercial internacional ou outra instituição credora em similar situação.  

Às autoridades administrativas e políticas, tais como o Ministério da Economia 

(responsável pela negociação de dívidas), do Meio Ambiente ou Agricultura, dentre 

outros, cabem, primeiramente, a função de conscientização ambiental e a devida 

viabilização do processo, mobilizando forças e meios adequados, utilizando-se mesmo 

do Parlamento nacional para que seus dirigentes implantem programas consistentes e 

eficientes de desenvolvimento e proteção ambiental, executando-os conforme o 

planejado e obtendo os efeitos esperados. 

As organizações internacionais não-governamentais (como a W.W.F - World 

Wildlife Fund - sediada em Washington D.C. EUA), por sua vez, revelam as 

problemáticas ambientais, independentemente das políticas seguidas pelas autoridades 



  

dos países envolvidos, ainda que os fundos que recebam sejam públicos - sendo, em 

geral, privados.  

Essas organizações não podem confrontar-se com a autonomia e auto-afirmação 

do Estado, e sua atuação mediada pela assistência financeira e técnica dependerá do 

modo a ser negociado o acordo de conversão da dívida, cumprindo aos Estados 

devedores utilizar os recursos propostos da maneira que melhor atender às necessidades 

das comunidades locais. As organizações locais não-governamentais, por sua vez, serão 

a conexão entre a organização internacional e a autoridade local, configurando-se 

igualmente como o braço executor do processo de conversão, a fiscalizar e coordenar a 

efetiva aplicação dos recursos na finalidade predestinada.  

Aos bancos ou instituições credoras resta a postura de dispor de seus créditos, 

doando-os - o que mais favorece o objetivo mediato do debt-for-nature swaps, que é o 

de atender, também, à finalidade do debt-equity conversion, ou seja, a tentativa de 

favorecer a eqüidade e promover o desenvolvimento nos países periféricos - ou 

vendendo-os no mercado secundário. 

É em face do cenário descrito que Micali207 não admite serem tais organizações 

um mero instrumentos de intervenção de Estados nos assuntos domésticos de outros, 

fundando uma política imperialista, por meio da conversão da dívida externa em 

projetos de preservação do meio natural e humano. 

O debt-for-nature swaps foi implementado com sucesso em três países latino 

americanos: Bolívia, Equador e Costa Rica, até o início da década de noventa. Àquela 

altura, a política brasileira teria sempre se mostrado apática, existindo ainda 

manifestações radicais contra qualquer tipo de conversão da dívida em projetos 
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ambientais, tal como se extrai da opinião do ex-presidente da República José Sarney,208 

defensor de que o exposto processo resumir-se- ia a uma “compra da Amazônia”, 

analogia para todas as reservas naturais envolvidas. 

Todavia, mudanças foram registradas. Em julho de 1991, o presidente Fernando 

Collor de Mello aceitou a idéia de converter anualmente milhões de dólares da dívida 

externa em projetos ambientais; a Resolução n° 1.840/91 instituiu um “Plano de 

Conversão da Dívida Externa para Fins Ambientais”, permitindo transacionar qualquer 

instrumento da dívida externa. Assim, em 12 de Maio de 1992, o Brasil instalaria seu 

primeiro programa, envolvendo a organização americana Nature Conservancy, que 

cancelou porcentagem da dívida brasileira e financiou um parque natural, o “Grande 

Sertão Veredas”, com cerca de 211 mil acres.209  

Atualmente, o debt-for-nature swaps  tem perdido força como instrumento 

efetivo de proteção ambiental em virtude dos aspectos econômicos envolvidos. Isso 

ocorre por duas razões: a temática econômica era tida como a maior vantagem a ser 

perquirida pelos Estados que aceitavam implementar o projeto em respeito às suas 

reservas naturais. 

Não obstante o duplo benefício – proteção ambiental + redução da dívida – 

existente no abatimento da dívida externa em troca da conversão em projetos 

ambientais, evidenciou-se que o mecanismo não era suficiente para a solução da crise de 

dívidas que até hoje atinge os países em desenvolvimento. Conseqüentemente, perdeu-

se o interesse nessa transação que, além de complexa, exige uma postura rígida e efetiva 
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do Estado na seara da proteção ambiental, passível de fiscalização da comunidade 

internacional assim como dos atores envolvidos em todo o projeto.  

Acrescenta-se a isso a alegação dos economistas de que o debt-for-nature swaps  

tende a alimentar a inflação da moeda nacional, repercutindo no aumento do débito, 

assim como a submissão da economia e do governo nacional às imposições das 

instituições financeiras, a partir do momento em que novos recursos terão de ser obtidos 

para cobrir a carência causada pelo acúmulo de gastos e juros.210  

Em face dos argumentos utilizados contra o mecanismo ora estudado, resta a 

conclusão de que o maior benefício a ser alcançado não seria – como é erroneamente 

observado – a redução do débito a ser obtida pelo país interessado, mesmo porque a 

redução seria sempre ínfima em relação ao montante do débito – porém, a oportunidade 

de aumentar substancialmente os recursos a serem direcionados para a proteção 

ambiental. 211  
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CAPÍTULO V 
 
 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL E SUA CONFIGURAÇÃO JURÍDICA: UMA NOVA FORMA 
DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 
 

5.1 - O ambiente em seu fim antropocêntrico  

 

Quando da criação das primeiras normas que tinham como objeto recursos 

naturais em via de escassez surgiu a preocupação humana de regrar o uso de sua matéria 

prima, não se cogitava proteger o acesso comunitário à qualidade de vida pautada na 

manutenção do ambiente humano urbano, natural e cultural, contudo, estabelecer 

normas de conduta a serem padronizadas para potencializar, ou pelo menos viabilizar, o 

uso contínuo de recursos naturais como meio de produção de bens e serviços explorados 

lucrativamente por grupos determinados.212 

Ulteriormente, a qualidade da vida humana é apontada como finalidade imediata 

da urgência em se estabelecerem limites à atividade humana – destacadamente para a 

mercancia e produção – elevando-se a proteção do ambiente natural e seus recursos 

mais inerentes para a manutenção da vida como um bem finalístico em si mesmo, como 

um objeto jurídico específico. Todavia, voltamos a ressaltar que, não obstante seu 

reconhecimento jurídico, ainda nos é complexa e controversa a conceituação do seu 

teor, do alcance de sua tutela, carecendo delimitar o termo ambiente para consagrar a 

essência do Direito Ambiental.   

Dentre outros fatores, impera a multidisciplinariedade que “ambiente” encerra, 

buscando-se delimitar sua abrangência nas condições de existência do ser humano, cuja 

conseqüência será a configuração do direito ao ambiente como valoração objetiva da 
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conservação da qualidade de vida, essencial para a sobrevivência digna e a saúde do 

homem. 213 

Tamanha extensão valorativa fez com que a tutela ambiental fosse a ser 

duplamente promovida: tanto pela esfera interna dos Estados soberanos, especialmente 

determinada por seu corpo de normas constitucionais, quanto pela esfera internacional 

que inaugurou a produção jurídica voltada imediatamente para a proteção ambiental, 

tendo na humanidade – indeterminada - o sujeito de direito das prestações com fulcro no 

meio ambiente. 

A tentativa de equilibrar a coexistência de diversos (e muitas vezes conflitantes) 

direitos fundamentais deu causa a décadas de críticas e insucessos dirigidos à 

normatização internacional criada para a tutela ambiental, em razão, especialmente, da 

difícil equação “desenvolvimento econômico x proteção ambiental”, álibi utilizado por 

Estados cujos interesses vão de encontro à política ambiental até então referida, 

repercutindo, por fim, naquela afirmação do Princípio n.2 da Declaração do Rio de 

Janeiro, a garantir a Soberania dos Estados em dispor, responsavelmente, de seus 

recursos.  

A promoção do meio ambiente como direito finalístico do homem, 

independentemente de classes, raças, condições sociais, trazida pela Declaração de 

Estocolmo, de 1972, foi o grande estopim para a consagração do Direito Ambiental 

como direito humano, evocando sua proteção universal e viabilização da garantia de que 

todo e qualquer ser humano não pode ser privado das condições ambientais necessárias 
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para seu sadio desenvolvimento, vinculando tal garantia à eficácia de outros direitos 

humanos, outrora já consagrados como fundamentais, em especial o direito à vida.214 

Observe-se que, já na primeira Carta Internacional, a tutela do meio ambiente, o 

direito humano fundamental ao ambiente sadio e equilibrado é trazido como bem 

jurídico próprio, definido, um fim em si mesmo, contudo, como numa cadeia normativa, 

seu respeito e efetividade vão condicionar a proteção de outros bens jurídicos, já 

tutelados por direitos definidos, individualizados; a liberdade, a igualdade e a adequação 

às condições de vida em um ambiente de qualidade que possibilite o bem-estar e a 

existência digna, são todos direitos fundamentais da pessoa humana.215  

Eis que se gerava um novo elemento no conjunto dos direitos humanos, 

universalmente protegidos, o direito humano a um ambiente de vida sadio e equilibrado, 

proporcionando condições de existência sadia. Contudo, esse direito traria ainda um 

elemento peculiar, transcendendo a proteção jurídica até então positivada: a abrangência 

da proteção às gerações ainda vindouras, também sujeitas de Direito Ambiental.  

Dessa forma, a luta pelos direitos humanos alcançaria novo patamar; consagrada 

a valoração de um bem jurídico e defendida ferozmente sua garantia e proteção, 

independentemente do sistema jurídico adotado e dos valores abraçados por cada 

ordenamento jurídico, carecendo garantir o acesso igualitário a condições dignas de 

vida, não só àqueles usufrutuários consolidados, como também àqueles que ainda estão 

por vir, cuja existência, ora presumida, estaria condicionada à manutenção, pela 

humanidade presente, dos recursos inerentes à vida e à saúde humana. 
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A própria consagração do direito ao ambiente como direito humano traz a 

vantagem estratégica de justificar um alcance normativo que foge às limitações 

possivelmente encontradas nos mais diversos ordenamentos jurídicos, cedendo à 

proteção ambiental um status de direito universalmente reconhecido e tutelado, a ser 

simultaneamente integrado ao corpo normativo mais essencial de cada Povo e Estado. 

Em suma, cede à comunidade internacional o poder-dever de padronizar um valor 

comum, estabelecendo limites às atuais individuais de cada Estado e impondo a 

observância de suas premissas, utilizando mesmo de força para que aquele bem jurídico 

não seja corrompido ou desrespeitado. 

Anderson aponta que a abordagem da proteção ambiental como direito humano 

traz, destacadamente, três vantagens em face à proteção ambiental realizada por outra 

seara jurídica como a penal ou por meio de decisões meramente burocráticas, muitas 

vezes trazidas pelos acordos bilaterais: a primeira é a imunidade que os direitos 

humanos apresentam face às trocas de interesses políticos que costumam envolver as 

decisões de Estado. 

Em seguida, as dimensões alcançadas pelos procedimentos de proteção 

ambiental, inúmeras vezes intermediados por coletividades sociais e organizações não-

estatais, viabilizam um acesso igualitário às benesses produzidas, criando mesmo um 

senso de justiça que inexiste nos efeitos jurídicos alcançados por meio da tutela criminal 

ou de regras burocráticas. 

 Por fim, um direito humano ao meio ambiente propiciará maior conjunção entre 

política e ativismo ecológico, duplicando as forças sociais a criar e fiscalizar as políticas 



  

ambientais, além de formar um elo entre diversas esferas de produção jurídica, 

rompendo com incidência isolada de normas ora locais, regionais ou internacionais.216 

 O vínculo inerente entre direito humano e ambiente veio a ser recentemente 

objeto de novo projeto das Nações Unidas, oferecido pela subcomissão de Prevenção 

contra Discriminações e para Proteção das Minorias, intitulado Princípios Sobre 

Direitos Humanos e Meio Ambiente, de 1994, a enfatizar que os direitos humanos, um 

ambiente ecologicamente equilibrado, o desenvolvimento sustentável e a paz são noções 

interdependentes e indivisíveis,217 salientando-se tanto a posição do ambiente como 

direito humano, como sua condição de instrumento para viabilização de outros direitos 

fundamentais. 

  

 5.2 - O direito ao meio ambiente e o Estado: seu relevo (neo)constitucional 

 

 Os Estados do mundo ocidental organizam suas regras de conduta em um 

sistema normativo que orbita em torno de um corpo de valores tidos como 

fundamentais, positivados em suas cartas político-jurídicas conhecidas por Constituição. 

Dentre os valores mencionados, podemos apontar séculos de transições históricas e de 

construção jurídica, desenvolvendo-se “gerações” de direitos fundamentais: do direito 

aos valores mais substanciais como a vida, integridade física e liberdade do homem – 

independentemente de raça, classe econômica, origem ou grupo social – passando por 

valores de liberdade de conduta, requerendo-se a limitação da intervenção dos Estados 
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nas esferas da individualidade, até a exigência da intervenção estatal para assegurar 

garantia mínimas às coletividades.218 

Nesse último grupo de direitos mencionados, onde a coletividade figura-se como 

sujeito de direito de prestações positivas e omissivas do Estado, faz-se presente o direito 

ao meio ambiente equilibrado, que começara a ser inserido nas Constituições 

contemporâneas logo após a consagração internacional do direito humano ao ambiente, 

repercutindo ainda hoje como forte evidência de mutação constitucional.  

De fato, a crescente relevância dada aos direitos fundamentais – dentre eles o 

direito ao ambiente – preterindo a mera organização política de um Estado, é a principal 

característica do rompimento entre o constitucionalismo clássico e o chamado 

neoconstitucionalismo, um constitucionalismo de renovação, marcado pela massificação 

do conteúdo jurídico dos direitos fundamentais e do status oferecido à Constituição 

como Carta Magna, não só do Estado, como também da sociedade.219  

Nesse novo constitucionalismo, a posição jurídica dos direitos fundamentais tem 

tamanha força normativa que passam a acumular, também, a posição de princípios 

normativos, denotando sua alta relevância para a comunidade que o legitima como valor 

imprescindível, com a proeminência do princípio da dignidade da pessoa humana.220 

 Todavia, essa dimensão axiológica que lhes é concedida apresenta-se como um 

plus, sem lhes retirar a aplicabilidade direta e eficácia imediata que caracteriza o direito 

positivado, convertendo-se como normas com dupla eficácia normativa: são direitos 

subjetivos consagrados como fundamentais, garantindo prerrogativa individual 

extensiva à coletividade, apresentando igualmente uma dimensão objetiva por meio de 
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seu conteúdo valorativo decisório,221 potencializando a força normativa que a 

Constituição exerce para concretizá- los e torná- los efetivos.222 

O direito humano ao ambiente equilibrado, abordado constitucionalmente como 

direito fundamental, é traço marcante do constitucionalismo contemporâneo a mesclar 

diferentes elementos inovadores: a adequação do direito às novas exigências sociais, 

dentro do seu Estado bem como na comunidade cosmopolita, a identificação da 

coletividade como sujeito a ser protegido juridicamente, de forma difusa e não 

direcionada a grupo determinado, preexistindo a proteção às coletividades futuras, tudo 

sem abandonar o forte caráter ideológico que sempre acompanhou o eclodir dos direitos 

fundamentais, portando, dessa vez, a emergente ideologia ecológica. 

Tanto é que autores como Canotilho afirmam ser o Estado Constitucional - além 

de um Estado democrático e social - um Estado regido por princípios ecológicos, um 

verdadeiro “Estado Constitucional Ecológico”223 pautado na participação política 

bifurcada entre Estado e comunidade.  

Em suma, a absorção constitucional da questão ecológica representa atualmente 

o condicionamento do meio ambiente como prioridade tutelada pelo direito, ao lado dos 

valores encarados como essenciais, oferecendo o ambiente como caminho à realização 

de direitos, porém cada vez mais incorporando o meio natural como objeto jurídico 

solo, a limitar o alcance de prerrogativas outrora consagradas, preteridas em prol do 

interesse humano globalmente disseminado.  
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5.3 - O direito fundamental ao meio ambiente no Constitucionalismo Europeu 

  

A análise dos diversos ordenamentos positivos presentes nos Estados de Direito 

configurados nos moldes dos desbravadores europeus, no tocante às exigências de 

proteção ambiental, acarreta a verificação de orientações similares, onde o princípio da 

preservação dos recursos naturais e seus ecossistemas, bem como seus objetivos, 

assemelham-se apesar da diferente nomenclatura ou abordagem que possam 

apresentar.224 

 Fato é que desde a Conferência de Estocolmo os ordenamentos constitucionais 

começaram a absorver a nova demanda social, acolhendo a amplitude do tema de 

interesse internacional para dentro de suas esferas de atuação e domínio, adaptando as 

premissas do Direito Internacional do Meio Ambiente ao seu rol de princípios, 

direcionando ao Estado, por meio de sua Carta Magna, o compromisso ambiental. 

 A Constituição grega de 1975, promulgada três anos após a Declaração de 

Estocolmo, foi uma das primeiras a cristalizar o Direito Constitucional ao Meio 

Ambiente, natural e cultural, como também, ao direito humano a ter seu ambiente 

preservado, atribuindo-se ao Estado o dever público da referida tutela.225  

 Em seguida, procederam os lusitanos com a inserção constitucional do direito 

fundamental ao ambiente sadio e equilibrado já no texto original da Constituição de 

1976, vinculando-o aos direitos econômicos, sociais e culturais que obrigavam o Estado 

a adotar medidas de proteção efetiva para assegurar o usufruto aos seus particulares. Em 

1978 foi a vez de a Constituição espanhola determinar em seu texto, entre os princípios 

regentes da política social e econômica, o direito de todos de desfrutar de um ambiente 
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adequado para o desenvolvimento da pessoa humana, bem como o dever de conservar, 

bifurcando a responsabilidade ambiental entre Estado e comunidade.226 

 Várias outras constituições européias adaptaram-se à questão ambiental 

procedendo a revisões posteriores. Em 1983, a Carta dos Países Baixos viria a impor ao 

Estado e aos poderes públicos a tutela da hospitalidade natural do país, além de proteger 

e melhorar seu ambiente. A Constituição belga, por sua vez, na revisão ocorrida em 

1993 e 1994, trouxe expressamente, entre os direitos sociais, econômicos e culturais que 

cabem ao cidadão, o direito de ter garantida a proteção de um ambiente sadio.227 

 Na Lei Fundamental da Alemanha, de 1949, foi introduzida, em 1994, uma 

Emenda que atribui ao Estado a responsabilidade perante as gerações futuras, de 

proteger os bens naturais da vida, utilizando-se dos meios legais disponíveis para 

efetivar tal proteção; mesmo antes da reforma referida, a jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal deste país  apresentava interpretação extensiva do artigo 2° da  

Lei Fundamental, para compreender como a garantia de tutela ambiental o direito 

subjetivo do indivíduo de ser protegido contra lesões produzidas por terceiros e sua 

defesa em face dos prejuízos à vida e à saúde.228 

 A Constituição italiana, de 1948, não trazia originariamente expressa a tutela 

ambiental, sendo inserida nas revisões seguintes a noção de ambiente salubre como 

direito atribuído aos indivíduos que poderiam defendê- lo e exercitá- lo em juízo, 

denotando-se como um dever público a ser concretizado por uma gestão precisa e global 

dos recursos naturais. Por conseqüência, a Corte Constitucional italiana reconheceu que 

o Estado tem o dever de tutelar o meio ambiente, pois o considera um princípio 
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fundamental na “Constituição Cultural”, a ser altamente protegido para potencializar o 

exercício das prerrogativas individuais.229 

 A Suécia diluiu em sua Constituição a preocupação com o ambiente em volta de 

outros direitos fundamentais, como o direito à habitação, à educação e ao trabalho, 

afirmando que o bem-estar pessoal, econômico e cultural do indivíduo é objetivo 

fundamental da atividade pública. Já a Constituição da Finlândia, em vigor desde 2000, 

regra que todos serão responsáveis por cuidar dos meios naturais e sua diversidade, 

incluindo-se o patrimônio cultural, responsabilizando a comunidade pelo 

desenvolvimento de esforços para a manutenção do meio sadio. Concede espaço para a 

participação popular nas tomadas de decisão com fulcro ambiental230 concretizando um 

diferente prisma de tutela constitucional do meio ambiente, o dever cívico de proteger 

seus recursos naturais e humanos.  

Diante de todo o exposto, os textos constitucionais citados abordam a tutela 

ambiental classificando-a em diversos setores das diretrizes estatais, ora posicionando-a 

como direito subjetivo, ora como dever da comunidade, muitas vezes interagindo ambos 

ângulos de tutela ambiental, porém sem comprometer sua relevância nas políticas 

públicas e na orientação tomada pelo Estado enquanto regulador das relações sociais.  

 

5.4 - O direito ao meio ambiente nas Constituições Latino-Americanas 

 

O direito humano ao ambiente, dirigido não propriamente ao indivíduo, mas, às 

coletividades – ou até à humanidade – é característica marcante nas Constituições 

latino-americanas que acolhem os preceitos do neoconstitucionalismo, instituindo 

mesmo um Estado de Direito Ambiental, onde o princípio fundamental se reflete nos 
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temas do ambiente.231 Trata-se da adequação constitucional dos ordenamentos latinos a 

uma tendência da doutrina e jurisprudência mundialmente consolidada a reconhecer a 

proteção ao meio ambiente como direito fundamental das pessoas e interesse 

fundamental da coletividade, fundado no direito ao ambiente sadio, tutelado como os 

demais direitos subjetivos absolutos, em sua essência.232 

A Constituição chilena em 1980, ainda sob regime autoritário, teve inserido em 

seu corpo de normas fundamentais o direito subjetivo à vida em ambiente sadio, sendo 

dever do Es tado de proteger a efetividade desse direito, preservando o ambiente e 

possibilitando à lei o poder de restringir liberdades individuais em razão da proteção 

ambiental. 233 A Constituição da Argentina, originariamente de 1853 e reformada em 

1994, abordou o direito de todos os habitantes a um ambiente sadio e equilibrado 

adaptado ao desenvolvimento, sem comprometer as gerações futuras, cabendo aos 

mesmos preservar tal ambiente, colocando-se em relevo tanto o caráter subjetivo quanto 

a dimensão coletiva, extensiva às gerações futuras, do dever de proteger o meio. A 

República do Paraguai, na sua Constituição de 1992, consagrou o direito de cada pessoa 

a viver em um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, prescrevendo como 

objetivo prioritário do interesse social a orientar a legislação, a política pública, a 

conservação e o melhoramento do ambiente, conciliando-o ao desenvolvimento humano 

integral; sua tutela pode ser exercida por meio do amparo, com procedimento sumário e 

gratuito, além da ação popular dirigida pelo Procurador do Povo.234 
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A Constituição da Colômbia, promulgada em 1991 e tida como uma das mais 

atenciosas com a questão ambiental, traz como finalidade social do Estado o bem-estar 

geral e a qualidade de vida de seus habitantes, comprometendo-se com a preservação do 

ambiente, sem abster-se de abrir ao indivíduo a tutela do seu direito a um ambiente 

sadio e equilibrado, pois desde 1993 legitimou qualquer interessado a atuar nos 

procedimentos administrativos nas questões que envolvem o meio ambiente. Por sua 

vez, a Carta do Peru traz o direito ao gozo de um meio ambiente equilibrado como 

direito fundamental da pessoa, paralelamente ao direito fundamental ao 

desenvolvimento, aos direitos sociais e econômicos relacionados à melhoria da 

qualidade de vida. Possui também um capítulo específico à proteção ambiental, onde se 

prevê a obrigação do Estado de promover o uso sustentável dos recursos naturais, bem 

como sua preservação, possibilitando ao povo, individualmente ou por meio de seu 

Defensor, como também às associações ambientais ou de defesa dos direitos coletivos, a 

ação de amparo, ação popular e similares, para garantir o direito ambiental 

constitucionalmente estabelecido.235  

O texto constitucional venezuelano de 1999, um dos mais recentemente 

promulgados, tem sido apontado como uma das mais modernas Constituições, estando 

presentes elementos nítidos da influencia do neoconstitucionalismo. Estabeleceu um 

capítulo específico para proteção dos direitos ambientais, incluindo-se princípios de 

respeito ao ambiente e ao desenvolvimento ao longo de seu texto. Já no preâmbulo faz-

se notar a consideração dada ao meio ambiente como bem jurídico, digno de tutela 

específica e de proteção pela via penal, oferecendo igualmente sua qualificação em 

patrimônio comum da humanidade.236  
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Ademais, o capítulo específico dirigido aos direitos ambientais consagra o meio 

como direito humano subjetivo, ao mesmo tempo em que estabelece uma série de 

princípios de proteção ambiental ligada a diversos temas, definindo o âmbito do direito 

tutelado pelo Estado, ou seja, fornecendo-lhe conteúdo. Todavia, paralelamente, sendo 

tratado constitucionalmente como direito humano de terceira geração, invoca a 

solidariedade como meio de proteção a esse direito, comportando deveres para o Estado 

como também para os particulares, seja em seara interna ou internacional, concedendo 

ao direito ambiental, por fim, caráter de direito-dever, individual, coletivo e responsável 

também pela proteção das futuras gerações.237 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é tida até hoje como 

uma das mais completas quanto à defesa do meio ambiente, trazendo um capítulo 

completo que consagra o meio ambiente equilibrado enquanto bem de uso comum do 

povo e essencial para vida, saúde e bem estar, como direito subjetivo, coletivo e 

transcendente à geração atual, sendo direito do poder público e da coletividade defendê-

lo e preservá- lo, inclusive para as gerações futuras.238 

A Carta brasileira conjuga o direito/dever de proteção ambiental, cristalizando-o 

como direito fundamental a ser realizado e não perturbado, razão pela qual o Art. 225 

traz estrutura de normas a consolidar o direito ao meio (caput) e a instrumentalizar os 

meios de garantir a efetividade do direito acima referido (parágrafo primeiro),239 sem 

olvidar outras menções feitas ao longo do texto constitucional. 

Importante ressalva deve ser feita quanto à natureza do bem jurídico protegido 

pelo direito ao ambiente na Constituição de 1988. Embora seja reconhecida como umas 
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das Cartas políticas mais completas e inovadoras quanto à tutela ambiental, o bem 

jurídico meio ambiente é trazido como instrumento para realização de outro direito 

fundamental considerado a finalidade última de qualquer norma, a vida digna. Ademais, 

antecipando a Conferência do Rio de Janeiro de 1992, a Carta brasileira condiciona o 

direito ao meio ambiente com o desenvolvimento sustentável, e, ainda que estenda a 

todos o direito ao ambiente equilibrado, reconhecendo um direito cosmopolita ao 

ambiente, não cede poderes quanto aos recursos naturais sob seu domínio. 

Diante de todo o exposto, é possível ratificar a tendência preponderante do 

constitucionalismo contemporâneo de adotar o direito ao ambiente sadio e equilibrado 

como direito humano fundamental, direcionado para a viabilização da existência digna, 

inclusive para as gerações que ainda estão por vir. Assim, conciliam-se interesses de 

searas diversas a fim de se consolidar, primeiramente, um binômio firmado pelo 

desenvolvimento sustentado com a preservação dos recursos naturais e dos ecossistemas 

inerentes à vida humana, para que, em seguida, seja alcançada a conscientização 

individual do direito ao meio como direito imprescindível, ao lado dos direitos humanos 

historicamente consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

CAPÍTULO VI 
 
 A RECEPÇÃO DA SOBERANIA PELO NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

  

 Diante dos novos valores abordados constitucionalmente como fundamentais, 

onde impera o ideal da dignidade da pessoa humana sobre qualquer outra norma 

positivada, a Soberania  costuma ser preterida na salvaguarda dos direitos ditos inerentes 

à vida. Afasta-se a preponderância da Soberania, quando necessário se apresentar, para 

consolidar a observância daqueles direitos essenciais, não cabendo ao Estado utilizar-se 

de sua Soberania para desconhecer os direitos universalmente consolidados nos últimos 

dois séculos. 

 Para Sarmento, os limites da atuação dos direitos fundamentais, tutelados 

internacionalmente, pairam apenas no repúdio à homogeneização da cultura ocidental, 

tendente a transcender limites e fronteiras, estabelecendo um standard  nos moldes do 

pensamento hegemônico e não conforme as tradições e culturas que cada Estado tem o 

direito de preservar.240 Entretanto, cada vez mais, tal limitação é reduzida pela 

comunidade internacional, em especial quando se torna vertiginoso o crescimento da 

imigração entre países com códigos culturais tão distintos, visualizando-se, como forma 

de mitigar os possíveis choques culturais, a prevalência dos direitos humanos, colocados 

no topo da pirâmide normativa. 

 A supremacia que aqueles valores encontram entre as normas constitucionais 

traduz o rompimento do velho constitucionalismo - caracterizadamente voltado para a 

organização do Estado por meio de normas constitucionalmente definidas, assegurando 

ao povo limites para atuação do poder estatal, assim como a garantia de direitos 

mínimos. Destarte, consagrou-se um novo modelo constitucional marcado pela 
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sedimentação dos valores socialmente mais defendidos, determinando seu 

desenvolvimento e sua concretização por meio da atuação ora estatal, ora comunitária, 

senão atuações conjuntas.241 

 Eis a principal distinção atribuída às duas formas de constitucionalismo: 

enquanto o primeiro fundamenta-se em uma ideologia dirigida à limitação do Poder  

estatal e à defesa de uma esfera de liberdades naturais, o neoconstitucionalismo 

apresenta-se como uma ideologia cuja característica será a positivação de um verdadeiro 

catálogo de direitos fundamentais, a onipresença de princípios e regras em todo o corpo 

constitucional e a majoração da influência que as normas constitucionais passam a ter 

na interpretação e aplicação das leis.242 

 Nessa nova abordagem constitucional, aquelas regras de caráter fundamental 

ganham destaque de forma a serem consideradas valores universalmente tutelados e 

garantidos, admitindo-se que os direitos humanos transcendem a qualidade de direito 

constitucionalmente positivado, para alcançar validade internacional. Em contrapartida, 

quando os ditos direitos fundamentais são regidos por normas de natureza internacional, 

tais como tratados ou acordos multilaterais, a eles costuma ser direcionada a primazia 

sobre o direito estatal, não sendo raro que as próprias Constituições estabeleçam as 

regras de seu favorecimento, razão pela qual se caminha para uma autêntica 

constitucionalização do Direito Internacional.243 

 A tutela dos direitos humanos rompe com a tradicional dicotomia existente entre 

o  Direito Constitucional vinculado ao Estado e o Direito Internacional voltado para 

grupos regionais com interesses comuns.  O humanismo internacionalizado prepondera 
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sobre todos os demais anseios sociais, superando a tradicional reserva de domínio do 

Estado; como conseqüência imediata, as antigas prerrogativas estatais encontram-se em 

desvalorização. 

 Trata-se da ruptura com o constitucionalismo do Estado moderno, cujas 

finalidades estavam atreladas a interesses específicos do momento histórico vivido e 

cujo contexto não se mantém compatível com as aspirações sócio-jurídico-políticas do 

tempo presente. O fenômeno político da globalização econômica é o primeiro indício de 

mudança de foco, visto que os Estados passam a atuar em sentido inverso daquele 

optado pelo Estado moderno, seja ele o de autodeterminação, invocando-se a 

individualização de poderes.  

  A formação de blocos regionais, voltados primariamente para o fortalecimento 

econômico e posteriormente ramificando sua competência para uma infinidade de 

interesses comuns diversos, é o exemplo incontestável da ruptura com os ideais 

modernos, ora os voltados para a figura do Estado, ora aqueles atribuídos ao direito. 

Enquanto no cons titucionalismo clássico a afirmação do Estado era função destacada da 

Carta Política, no constitucionalismo contemporâneo faz-se cada vez mais presente o 

reconhecimento estatal da autoridade de organizações supranacionais, prevendo sua 

forma de participação em integrações comunitárias.244 

 Como visto, a ideologia trazida pelo neoconstitucionalismo não mantém o ideal 

moderno de limitação do poder estatal, colocando em primeiro plano a garantia dos 

direitos fundamentais, determinando, inclusive, a obrigação estatal de atuar para 

defendê-los e concretizá- los. Vislumbra-se a dissolução dos temores passados acerca do 

poder do Estado e da ingerência relacionada a hegemonias, fundamentando-se no 
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modelo de Estado Democrático de Direito novos bens jurídicos que complementam o 

cerne do interesse social. 245  

 O direito ao meio ambiente equilibrado, protegido pelo Estado e pela 

comunidade internacional, desponta, portanto, como valor de notável relevância jurídica 

hodierna, configurando-se como forte elemento de vinculação entre níveis de sistemas 

jurídicos e políticos, a transpor a relação Direito Constitucional e Direito Internacional, 

conciliando também a nova figura do “Direito Supranacional”, em evidência nas 

comunidades regionais, a exemplo daquela Européia. Trata-se, em suma, de 

superposição do valor meio ambiente acima de interesses considerados locais, 

particulares, formulando-se um verdadeiro postulado globalista:246 a interação dos 

sistemas jurídicos com a finalidade de potencializar a proteção do meio natural humano. 

 Nesse contexto, a Soberania estatal perde espaço na escala hierárquica normativa 

abraçada pelo Estado e pela comunidade internacional, não mais se configurando como 

prioridade no cenário político e na abordagem jurídico-constitucional.  

 Observe-se que Estado algum dispõe de seus direitos e prerrogativas ou mesmo 

de explicitar em seu texto constitucional a sua posição de Estado soberano. Contudo, em 

tempos do neoconstitucionalismo, sua configuração resta modificada daquela que lhe 

foi atribuída na época de sua consagração moderna: além de ter dissolvido seu viés de 

preponderância absoluta, não mais apresenta a carga axiológica máxima dentro das 

normas constitucionais. 

 É, então, que ganha força o movimento doutrinário voltado para a 

reconfiguração do conceito de Soberania, colocando-se de encontro a outras teorias que 
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defendem a queda da Soberania  como princípio jurídico ou seu explícito desrespeito 

para os que ainda a defendem em seus moldes iniciais, como também em face daqueles 

que negam a própria existência da Soberania, atribuindo- lhes mera máscara formal.  

 A principal motivação pousa no direito positivado que, embora finque novos 

perfis para a Soberania estatal, ainda a coloca como elemento essencial a direcionar a 

atuação do Estado perante os demais atores do Direito Internacional. As Constituições 

contemporâneas abordam a Soberania  como elemento limitado pelos interesses sociais 

que ultrapassem a competência de exclusividade nacional, concordando em se vincular 

à proteção dos direitos e valores difundidos universalmente.  

Algumas Cartas, a exemplo da italiana no constitucionalismo europeu e da 

chilena no latino-americano, utilizam diretamente o termo “limitação” de Soberania  

para dispor a obrigação jurídica estatal de cooperar com os demais entes na persecução 

dos fins comuns.247 Tanto é, que à Soberania presente é atribuída a qualidade de 

autoridade estatal em comprometer-se, em cooperar com demais Estados e grupos, 

deslocando suas prerrogativas mais importantes do campo do jus belli, preponderante na 

Soberania clássica, para o campo do jus tractuum, o direito de celebrar tratados e 

convenções, de gerenciar a atuação do Estado perante outros Estados, já inerente à 

antiga Soberania, porém fosse colocado em posição inferior ao direito de guerra.248  

Nesse enfoque, o dispositivo neoconstitucional que prevê a limitação da 

Soberania em prol de interesses comuns, vinculando a atuação estatal à cooperação 

internacional, nada mais faz do que solidificar o poder soberano do Estado, pois 

somente ao Estado é atribuída a legitimidade para a citada vinculação; apenas por 
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intermédio do poder estatal, as normas do Direito Internacional que ganham validade 

universal passam a sobrepor-se sobre os interesses particulares do Estado em questão, 

limitando, assim, o exercício de sua independência e de sua autoridade exclusiva em 

ditar e regrar os valores sociais de comunidade determinada. 

Em apertada síntese, ao mesmo tempo em que a Soberania estatal aparenta estar 

diminuída ou reduzida substancialmente em virtude do deslocamento dos direitos 

fundamentais para o ápice da relevância jurídica dentro e fora do Estado, expandindo-se 

as matérias de interesse comum e a competência para tutelá- las, quando o Estado 

reconhece essas premissas firmando acordo internacional onde assume compromissos 

recíprocos de co-atuação, não tem ele sua Soberania diminuída – se a compreendermos 

de acordo com sua valoração contemporânea – mas, bem o oposto, o Estado pratica um 

ato de Soberania, legitimado pela sua própria Constituição,249 até por que apenas ao 

Estado soberano se tem reconhecido o jus tractumm. 

Expõe-se, então, a interação dos valores envolvidos, evidenciando que a 

existência de uma sociedade internacional que vincula Estados não é figura 

incompatível com a figura da Soberania estatal; ao contrário, a compatibilidade se 

demonstra no princípio inerente das relações entre Estados de que os compromissos 

internacionais derivam do consentimento.250 

 

 

 

 

 

                                                                 
249 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Soberania e Proteção Internacional dos Direito Humanos. In: 
GUERRA, Sidney; SILVA, Roberto Luiz (Coord.) Soberania – Antigos e novos paradigmas.  Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 2004, p. 356. 
250 MIRANDA, Napoleão. Globalização, Soberania Nacional e Direito Internacional. Revista CEJ.  
Brasília, n. 27, out/dez 2004, p. 91. 



  

 
CAPÍTULO VII 
 
PROTECIONISMO AMBIENTAL: CONFLITO OU INTERAÇÃO COM A 
SOBERANIA DO ESTADO?  
 

7.1 - A colocação do problema 

 

Diante do até agora exposto, percebe-se que a proteção ambiental, ao mesmo 

ritmo de outros direitos que figuram entre as prioridades para a vida humana, sofre uma 

verdadeira evolução, saindo do domínio isolado do local onde se encontra a reserva 

natural para tornar-se uma questão de interesse e, principalmente, zelo internacional. Há 

uma autêntica “erosão gradual do assim chamado domínio reservado dos Estados”251 e a 

conservação do meio ambiente, assim como o controle de sua utilização, emerge como 

uma responsabilidade da comunidade internacional a atuar por intermédio do Direito 

Internacional do Meio Ambiente.  

Esse novo ramo jurídico desafia muitos conceitos fundamentais do direito 

tradicional. Coloca novos limites à Soberania estatal, penetra pelas jurisdições 

domésticas e cria novas grandes responsabilidades aos Estados, envolvendo também 

uma série de figuras não-estatais em seus procedimentos, tudo em razão da necessidade 

de cooperação para persecução da proteção do meio natural. 252 

O princípio da Soberania do Estado - cujo conceito sempre fora subjetivo e 

objeto de controvérsias, discutindo-se seu sentido, alcance e utilidade desde sua 

introdução nas ciências públicas por Jean Bodin253 - seria, na visão mais 
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tradicionalista,254 um poder político supremo por não existir autoridade a ele 

equiparado, internamente, e independente, porque não acata regras internacionais que 

não forem voluntariamente aceitas em acordos ou convenções, estando sempre em pé de 

igualdade com qualquer outra Nação.   

 Entretanto, como outrora visto, essa concepção do fenômeno Soberania é 

insuficiente para entender seu sentido, alcance e finalidade no direito e na sociedade 

contemporânea, em especial no tocante à temática ambiental, visto que sua abrangência 

é internacionalizada: transcende o espaço, o domínio e a competência dos Estados. 

Resta então analisar a relação existente entre a proteção ambiental ora estudada e 

o princípio da Soberania para enfrentar a polêmica e incisiva questão: estaria a proteção 

internacional do meio ambiente em posição de confronto com a Soberania dos Estados? 

Sabe-se que a Soberania  é vista hoje pela grande maioria da comunidade jurídica 

como um conceito formal, tendo seu conteúdo sido modificado de forma a conciliar-se 

com os novos parâmetros sócio-políticos, trazendo para a produção e debates jurídicos 

figuras como a Soberania  relativa e a Soberania compartilhada, além da menos popular 

“Pseudo-Soberania”.  

Há de se ponderar acerca da denominação utilizada. Por relativo entende-se o 

adjetivo “que indica relação; referente, respeitante, concernente. 2. Casual, fortuito, 

acidental. 3. proporcional (...)”255, referindo-se também ao “condicional”, ou o que não 

é tomado em sentido absoluto, “limitado” – o que se encaixa no contexto do termo 

Soberania relativa, defendida por grande parte da doutrina contemporânea. A Soberania  

compartilhada é direcionada ao fenômeno de integração regional e a “Pseudo-
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Soberania” direcionada à negação da Soberania como princípio ou regra efetiva, por não 

se admitir qualquer minoração do poder soberano concretizado no Estado moderno. 

Quando a doutrina tem utilizado o termo Soberania relativa, é perceptível a 

intenção de referir-se ao seu sentido limitado ou não-absoluto e, primordialmente, ao 

sentido de que a Soberania não mais isola Estados - como uma muralha protege o Forte, 

além de que, apesar de soberanos, Estados independentes e autônomos politicamente 

relacionam-se com certa dependência econômica e sócio-cultural, a priori, com 

intenção de interdependerem-se.  

A conscientização ambiental também concorre para essa tendência de 

progressiva transformação do conceito de Soberania, uma vez que este está adstrito à 

idéia de território, vínculo notoriamente insuficiente para adequar a relação entre meio 

ambiente e relações internacionais. Segundo Trombino, a cena contemporânea faz com 

que a noção de Soberania fique aquém do valor meio ambiente, sendo esse elevado a 

um super status, afirmando ainda que “vai, então, aprofundar-se sempre mais a 

consciência de que determinados setores da natureza e da cultura devem ser tomados 

como ‘patrimônio comum da humanidade”.256  

Contudo, a posição acima, além de não pacífica, é, para grande parte da doutrina 

contemporânea, incidir em equívoco. De fato, autores colocam-se radicalmente contra a 

referida premissa, duvidando de sua legitimidade e finalidade, a exemplo de Cassese, 

para quem a tomada da natureza como “patrimônio comum” beneficia interesses dos 

países desenvolvidos, alegando ser, tal pensamento, a implementação de “uma nova 

modalidade de divisão da riqueza na comunidade internacional, e como é fácil de 

imaginar, foi proposto frente aos países em desenvolvimento”.257  
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Nesse passo, torna-se extremamente interessante a discussão acerca da Região 

Amazônica, inúmeras vezes utilizada como ponto de referência para a consagração da 

natureza como “bem comum da humanidade” e área potencial para a ingerência 

ecológica, cedendo a competência para sua salvaguarda a organismos alheios ao 

Estado.258 Sua preponderância nos debates do gênero intensifica-se à medida que ganha 

destaque internacional o ainda crescente desmatamento na área, indo de encontro às 

premissas mundialmente estabelecidas e também defendidas pelos países cujo território 

coincide com a floresta referida. Essencialmente para o Brasil, a temática é de grande 

relevo, tentando-se conciliar os diversos interesses convergentes há mais de quatro 

décadas.259  

 

7.2 - A Questão Amazônica e a sensível temática da Soberania 

  

O termo “questão amazônica” desempenha diversas funções, significando para 

Santos: 

crise profunda que afeta a sociedade regional e o seu ambiente natural, em 
decorrência de alterações demasiado rápidas em seu modo de vida, nos valores 
e em todas as variadas espécies de relações sociais, a partir do final dos anos 
sessenta, deprimindo ou cristalizando os baixos padrões de existência dos 
habitantes, degradando a natureza e suscitando no resto do país e no resto do 
mundo fundado receio de desastre.260  
 

  

Segundo o autor, a crise começa com os objetivos geopolíticos dos governos 

militares que assumiram o poder a partir de 1964, marcado pela ideologia nacionalista 

que temia a cobiça internacional sobre o patrimônio brasileiro, tomando como meta 
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governamental a militarização da região, conjuntamente com a demanda das elites 

locais, pelo desenvolvimento econômico no norte brasileiro. 

 Os programas de desenvolvimento não previram o teor da destruição ambiental, 

do deslocamento compulsório de população, de conflitos sobre a terra e de crescimento 

desgovernado que gerava contaminação das águas, acúmulo de dejetos e deficiências de 

saneamento.  Enquanto a economia dos anos setenta estimulava a obtenção de crédito 

externo cujas taxas de juro chegavam a ser negativas, mantendo em nível relativamente 

alto os investimentos governamentais na Amazônia, o Governo brasileiro aproveitava 

esse contexto favorável para inaugurar audacioso programa, o Grande Carajás, 

superando a etapa nacional-militarista e deixando de lado a defesa estratégica da região, 

para dar prioridade à geração de grande massa de capital para enfrentar a crise externa 

nacional que, na época, já era comum à maioria dos países em desenvolvimento. 

 No entanto, a década de oitenta trouxe a elevação drástica das taxas de juros, 

agravando-se no Brasil e em outros países não desenvolvidos a necessidade de contrair 

empréstimos novos para pagar os juros oriundos de outros. Como resultado, dessa crise 

nasceu na economia brasileira 

uma sinistra associação entre dívida externa e destruição ecológica, porque, na 
visão dos governantes, para enfrentar a dívida era preciso realizar na 
Amazônia grandes projetos geradores de dólares no mercado externo.261 

 

  Para viabilizar a execução desses projetos, tornou-se necessário tomar mais 

dinheiro no mercado externo, além de aumentar a pressão sobre a floresta, induzindo 

mais desmatamento. Dessa forma, interesses econômicos com realização a curto prazo 

acabaram sendo responsáveis pela rápida e danosa expansão da devastação ambiental na 

Amazônia, ocorrida, inclusive, via incêndios pela expansão desgovernada.  
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 Atenta-se que a esta época, já havia sido realizada a Conferência de Estocolmo, 

em 1972, acerca da proteção internacional do meio ambiente. Em outras palavras, a 

temática ambiental centrava na órbita da agenda internacional, o que levou a “questão 

amazônica” em seus aspectos sociológicos e, fundamentalmente, ambientais a chamar a 

atenção de toda a comunidade internacional.  

 Previsivelmente, começam a ecoar pelo mundo discursos a respeito da 

conservação da Amazônia, considerada àquele tempo o “pulmão do mundo”, 

afirmando-se o dever da comunidade internacional em proteger a “reserva natural de 

interesse comum da humanidade”. Iniciativas sobre o espaço amazônico também foram 

estudadas, tal como aquela defendida por Katzman e Cale, propondo o estabelecimento 

de um tipo de servidão imobiliária sobre certas áreas dos países da Região Amazônica 

sob a liderança de organizações internacionais, naturalmente coordenadas pelos países 

desenvolvidos.262  

Naturalmente, tais propostas não prosperaram e não prosperariam nos dias de 

hoje, afastando-se sua abordagem como pretensas ameaças, devendo-se atentar, todavia, 

para os aspectos positivos nela envolvidos: a proteção ambiental internacional, o 

respeito aos Estados detentores dessas reservas naturais ameaçadas e as iniciativas de 

proteção ambiental em consonância com as normas de Direito Internacional. 

 O debate sobre a Soberania, diante da proteção amazônica, logo tomou 

relevância com a declaração explicita na Constituição de 1988 de que o princípio da 

Soberania fundamenta a República Federativa do Brasil, o que, para muitos, determina 

o imperativo de “fazer valer” a Soberania brasileira na Amazônia, a qualquer custo, 

impedindo qualquer tipo de interferência estrangeira.  
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 A suspeita das atuações estrangeiras na proteção ambiental de recursos 

brasileiros não aparenta ser uma paranóia brasileira, sendo compartilhada por outros 

países em desenvolvimento. Grande é a desconfiança existente sobre o estímulo da nova 

política internacional em limitar Soberanias para propiciar o tratamento internacional do 

problema ecológico, ou em consagrar as reservas ainda existentes como um patrimônio 

comum da humanidade, pois os países em desenvolvimento seriam os únicos a serem 

enquadrados nesse panorama, restando como exceções as intocáveis riquezas existentes 

nos países desenvolvidos.263 

 Nesta perspectiva, representantes da comunidade jurídica manifestam-se 

radicalmente contra a diminuição da Soberania brasileira, sugerindo o abandono de todo 

e qualquer tipo de interferência e preconizando a antiga posição geopolítica de proteger 

a Região Amazônica, utilizando-se da força militar.264 

 Contudo, não prepondera o mesmo entender. Conforme as disposições de 

Direito Internacional relacionadas ao meio ambiente, prevalece o entendimento de que 

todo povo tem o direito exclusivo sobre suas riquezas naturais, consagrando a 

autonomia de gestão dos recursos naturais. A exemplo, a Declaração do Rio, expressa, 

em seu Princípio 2, que “os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios 

recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento (...)”. 

 Consoante essa premissa, está firmado que a autonomia de gestão dos recursos 

naturais da Amazônia pertence ao Estado brasileiro, não sendo legítima, nem aceita pela 

comunidade internacional, qualquer interferência estrangeira com fins econômicos na 

proteção do meio ambiente amazônico (ou de outro qualquer). E não se trata de 

exclusividade nacional. A Assembléia Geral da ONU na Resolução n° 1803, sobre a 
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Soberania Permanente dos Povos e Nações sobre seus Recursos Naturais, é direta ao 

estabelecer a prerrogativa estatal de utilizar sua Soberania sobre tais recursos no 

interesse do desenvolvimento nacional e bem-estar da população.265 

 Adverte-se, porém, que ter autonomia no gerenciamento dos seus recursos 

naturais não equivale – precisamente – à cristalização de uma Soberania absoluta na 

questão da Amazônia, reserva indubitavelmente relevante para o equilíbrio ecológico do 

mundo. Ao passo que o Brasil sustenta sua Soberania sobre a área, exercendo a 

autonomia na gestão de seus recursos, não pode deixar de observar o princípio da 

cooperação entre os povos, atuando de forma solidária e ética: respeitando a proteção 

ambiental, como forma de garantir um ambiente ecologicamente equilibrado para si e 

para as demais Nações. 

 Nesse sentido, o Estado brasileiro sempre teve posição de liderança, 

comprometendo-se a não impor obstáculos para a efetivação de seus deveres de 

solidariedade na questão ambiental. Como exemplo, podemos citar o compromisso do 

Brasil em não invocar a tradicional retórica da Soberania para escapar de tais deveres -

sem, contudo, desconhecer a delicadeza da medida - assumido no Relatório da 

Comissão Interministerial para a preparação da Conferência do Rio de Janeiro, editado 

em junho de 1991,266 que dispõe: 

Existe um consenso generalizado, do qual o Brasil participa, de que a 
globalização dos problemas ambientais impõe uma interpretação responsável 
das concepções tradicionais de Soberania nacional e de segurança estratégica. 
Isso não deve dar lugar, porém, a uma percepção ingênua a respeito das 
realidades de poder ainda imperantes nas relações internacionais, sob pena de 
renunciarmos à Soberania em nome de interesses da humanidade definidos 
ambígua e geopoliticamente  

 
 
Por conseguinte, a questão ambiental na Amazônia – parâmetro para o território 

nacional – não configura o conflito da Soberania com a preservação ambiental 
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internacionalizada. Veja-se o porquê: primeiramente, o Estado brasileiro é participante 

das convenções internacionais que versam a respeito da proteção ambiental pela 

comunidade internacional, tendo dado consentimento às normas de Direito Internacional 

que regulam o uso, a conservação, a restauração e a preservação ambiental. 

Em segundo lugar, essas mesmas normas consagram como princípio norteador a 

Soberania dos Estados em versar sobre seus recursos naturais, além de indicar como 

meio de proteção internacional a cooperação entre os povos - não a intervenção de 

Estados nas políticas ambientais de outros - repudiando as atuações estrangeiras no 

meio ambiente que persigam outra finalidade além daquela de protegê- lo. 

Em seguida, o Estado brasileiro reconhece a necessidade da proteção de suas 

reservas naturais, embora exista a notável deficiência econômica para tal, prevendo 

legalmente a possibilidade da cooperação internacional e a requisitando (como já citado 

no tópico referente ao mecanismo de cooperação internacional), acrescentando-se que a 

política nacional se compromete em não invocar o princípio da Soberania de forma a 

esquivar-se  de suas responsabilidades ambientais.  

Por fim, lembramos que a proteção ambiental internacional, fundamentada no 

Direito Internacional do Meio Ambiente, possui sua pedra de apoio no consentimento 

da comunidade internacional que legitima a atuação em prol do meio  ambiente, sendo 

necessária a aquiescência do país detentor da reserva natural para a implementação de 

projetos ambientais em que outro ou outros países co-operem.  

 

 

 

 

 



  

7.3 - A Soberania como pauta da preservação internacional do meio ambiente  

   

O inovador panorama de política ambiental que internacionaliza a proteção, 

conservação e restauração do meio ambiente não é processo que guerreia com o 

princípio da Soberania dos Estados. Ao contrário, aos primeiros passos de 

implementação das normas e diretrizes dessa política ambiental, providenciou-se dar ao 

princípio tratamento devido, a fim de minimizar as contradições e oferecer à 

comunidade internacional a maior clareza e segurança possíveis. 

Evidentemente, mudanças acabaram ocorrendo. O princípio da Soberania que já 

sofria alterações em sua concepção na tendência de torná- la menos absoluta, acentuou-

se na adaptação às formas cosmopolitas do direito contemporâneo. 

A questão ambiental teve participação marcante nesse processo, mas não foi o 

fato que lhe deu geração. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, Estados 

europeus admitiam em suas Constituições uma restrição a sua Soberania, com  objetivo 

de assegurar a paz e a justiça entre as Nações. A Lei Fundamental de Bonn, em seu art. 

23, inserido por Emenda em 1992, dispõe que a Alemanha pode transferir direitos de 

Soberania para organizações supranacionais 267, assim como aderir a sistemas de 

segurança coletiva que impliquem restrições à Soberania. A Constituição da Itália,  

afirma, em seu art. 11, que o país 

(...) Consente, em condição de paridade com os outros Estados, a limitação de 
Soberania necessária para um ordenamento que assegure a paz e a justiça entre 
as nações e promove e favorece as organizações internacionais para tal 
finalidade.268 
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Tais menções servem de base para afirmar que a Soberania dos Estados é 

princípio inerente à política internacional, havendo sido adaptado a situações inéditas 

com o intuito de viabilizar a relação intrínseca entre aquela e a tradicional afirmação de 

autoridade dos Estados. Ocorrem mutações no perfil - ainda indefinido -  desse 

princípio, o que não é sinônimo de sua violação, como também não o é de seu 

perecimento. 

A Soberania repensada, adaptada às novas demandas, pretere o reconhecimento 

de auto-suficiência do Estado, priorizando a cooperação entre povos, que, sob sua 

supervisão, atuará em consonância com demais Nações em par situação jurídica.  

A referência da Soberania  frente à política internacional do meio ambiente traz 

ainda outra peculiaridade: a forte referência realizada ao princípio - de forma a garantir 

a Soberania  dos Estados em versar sobre seus recursos naturais - firma a autonomia real 

de um país em decidir sobre qual o melhor mecanismo para exercer sua solidariedade 

para com os demais povos na administração de seus recursos, incluindo o debate e a 

negociação em busca de soluções justas e tecnicamente indicadas para os problemas do 

meio ambiente, dentre elas a cooperação técnico-científica e financeira.269 O novo perfil 

do princípio Soberania não ameaça os interesses individuais dos Estados, face à 

proteção internacional do meio ambiente. 

Na verdade, acordos internacionais e regionais visam viabilizar ou potencializar 

o alcance de metas que, isoladamente, os Estados nem sempre conseguem atingir, 

incluindo-se nesse panorama a preservação ambiental a exigir padronização de condutas 

de forma a equilibrar o acesso e uso dos recursos naturais, sem colocar em xeque a 

Soberania e demais características particulares dos Estados. Chega-se a afirmar que o 

multilaterismo hodie rno reforça a Soberania dos Estados ao exigir posicionamento 
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comissivo desses a fim de estabelecer as normas adequadas para que cada sociedade se 

comprometa no respeito mútuo.270 

 Não se nega o interesse demasiado, demonstrado por lideranças políticas das 

potências contemporâneas, em salientar a importância internacional das reservas ainda 

existentes nos países em desenvolvimento, nem mesmo a potencial ameaça de disputa 

das reservas naturais existentes, em um futuro incerto. Não obstante, com fulcro na 

concepção de direito vigorante no Brasil e na sociedade internacional - que ainda não 

possui um governo central, sendo composta por Estados igualmente soberanos, a 

reconhecerem suas prerrogativas e privilégios, assim como responsabilidades271 - a 

proteção internacional do meio ambiente possui fundamentos jurídicos válidos e 

universalmente aceitos, o que concede legitimidade à sua atuação. 
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CONCLUSÃO 

 

O ambiente é juridicamente tratado como bem inalienável do homem, uma vez 

que sua existência e bem-estar estão condicionados ao ambiente natural e à manutenção 

dos recursos naturais indispensáveis para seu desenvolvimento físico, intelectual, 

econômico, cultural e humano, enquanto elemento de uma comunidade reconhecida 

mundialmente.  

 Desde a inauguração do Direito Internacional do Meio Ambiente, cujo marco é a 

Conferência de Estocolmo, foi consagrado o direito humano fundamental ao ambiente 

sadio e equilibrado, elevando o meio natural a bem jurídico determinado, a ser tutelado 

pelos Estados, por seus povos e pela comunidade cosmopolita, visto que se configura 

como bem jurídico uno, indivisível, chegando a ser tratado como patrimônio da 

humanidade. 

 Por conseguinte, logo em seguida, os textos constitucionais passaram a abordar o 

tema em questão, atribuindo- lhe status jurídico de direito fundamental, ainda que muitas 

vezes o condicionassem a outros direitos constitucionalmente protegidos, tais como o 

direito ao desenvolvimento econômico, agora chamado de Desenvolvimento 

Sustentável.  

 Fato é que no pensamento constitucional contemporâneo - cuja característica 

ascendente é a preponderância que os direitos fundamentais, bem como sua proteção e 

efetivação apresentam – encontra-se em alto relevo o direito ao ambiente equilibrado 

que garante aos indivíduos um mínimo de recursos e condições propícias ao seu viver 

digno e bem-estar, fato comprovado pela inserção da proteção ambiental nas 

Constituições de diversos países efetuada nos últimos tempos. 



  

 O reflexo dessa primazia será a consagração do meio ambiente como bem 

jurídico universal, a ser protegido via ação estatal, assim como por meio da interação do 

Estado com outros, ou mesmo com a figura direta de uma comunidade internacional, a 

fiscalizar, promover e divulgar a tutela ambiental, compartilhando novas competências 

com o domínio estatal. 

 Enquanto o protecionismo ambiental inaugura diálogos internacionais inéditos, 

coexiste a ruptura com antigos sistemas e valores, com especial destaque para com 

aqueles que se direcionavam à figura de um Estado centralizado. O Direito 

Internacional do Meio Ambiente modifica conceitos fundamentais do Direito, seja 

estatal, seja internacional; oferece novos contornos à Soberania  estatal, dá origem a uma 

gama de novas responsabilidades jurídicas e consolida novos atores do Direito 

Internacional. 

 A Soberania do Estado, conceito jurídico impreciso e variável desde o limiar de 

seu surgimento, recebe peculiar configuração frente ao protecionismo ambiental 

internacionalmente promovido. Em sentido oposto ao polêmico desrespeito do princípio 

da Soberania, diante de processos de aproximação entre Estados e obrigações 

internacionais, verifica-se verdadeira sedimentação do princípio da Soberania dos 

Estados nas relações internacionais com fundo ambiental, não só explicitamente 

disposto em Cartas internacionais consolidadas há décadas e com força normativa 

universal, como também por meio dos ordenamentos estatais, a prever sua autoridade 

soberana e responsabilidade internacional. 

 Ademais, em paralelo à formalização do princípio da Soberania estatal como 

norma diretriz das relações internacionais ambientais, coexiste sua relevância material, 

verificada nas políticas ambientais legitimadas juridicamente para a proteção 

internacional do meio natural. A Diplomacia Ambiental ao lado da cooperação 



  

internacional representam a atuação direta de Estados soberanos, operando em situação 

de igualdade na persecução de fins comuns.  

 A preservação ambiental oferecida pelos blocos regionais, por sua vez, está pré-

condicionada à autoridade estatal de reconhecer a va lidade das normas regionalmente 

pactuadas. Embora se classifique como proteção internacional regionalizada, figura 

atípica, condicionada à co-atuação de Estados em diversas searas, podendo dispor de 

jurisdição própria, continua a obter seu fundamento de va lidade no livre acordo, no 

consentimento, no poder soberano de estabelecer acordos e respectivos compromissos 

internacionais. 

 A atuação conjunta de organizações não-governamentais e Estados, igualmente, 

não desmente o papel que a Soberania  ainda exerce cotidianamente. Com infante 

tratamento jurídico, essas organizações ainda não possuem tratamento capaz de exaurir 

o perfil de sua atuação, nem mesmo de definir com precisão sua natureza. Não obstante, 

com fulcro nas disposições internacionais já estabelecidas a respeito, observa-se a 

posição privilegiada cedida às ONGs para auxiliar a atuação dos Estados e da 

comunidade internacional na proteção do meio ambiente, construindo um elo entre 

sociedade, autoridade governamental e comunidade internacional. 

 As ONGs operam via apoio ao Estado e, ao mesmo tempo, contra o mesmo, 

denunciando a conduta omissiva ou abusiva desse em face das prescrições normativas 

que tutelam o ambiente. Todavia, para tanto, necessariamente precisam estar em 

consonância com as regras e princípios do respectivo  Estado, carecendo ser legitimadas, 

em primeiro lugar, pelo ordenamento legal, para então, atuar em conformidade com as 

premissas perquiridas. Dessa feita, os requisitos de admissibilidade das ONGs e sua 

respectiva atuação estão sujeitos ao reconhecimento dos Estados, além do Direito 

Internacional; estão condicionados a nada mais do que à autoridade soberana estatal.  



  

 A Soberania estatal é requisito para a viabilização do protecionismo ambiental. 

Em primeiro plano, por afastar receios fundados dos países detentores de reservas 

naturais, frente à atuação desregrada das lideranças internacionais, favorecendo 

igualmente o compromisso desses países de integrar o corpo protecionista. Como 

conseqüência, políticas ambientais que menosprezam a figura da Soberania dos Estados, 

como a intervenção ambiental, são repudiadas pela comunidade internacional e pela 

ciência jurídica, tornando-se ilegítima qualquer política ambiental que não tenha como 

fundamento o consentimento. 

Em seguida, a Soberania se coloca como elemento estimulante do diálogo 

ambiental.  Supera-se o paradigma de Soberania existente no Estado moderno que 

centralizava competências e individualizava a atuação do poder. A Soberania hodierna 

ganha diferente matiz, reconhecendo-se constitucionalmente sua ação aliada a novos 

princípios com grande relevo constitucional e densa carga axiológica, onde é 

direcionada especial atenção ao direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, garantido 

a todo indivíduo, como também às gerações futuras. 

No cenário apresentado, o princípio da Soberania não perde espaço, continuando 

a ser o norteador fundamental do Estado em meio à comunidade internacional. Em face 

da proteção internacional do meio ambiente, a Soberania se condensa de forma a 

consolidar juridicamente políticas ambientais, constituindo um requisito de validade. 

Não procede o menosprezo ao princípio da Soberania estatal; ocorre, todavia, a 

mitigação de sua densidade axiológica, não mais configurada como prioridade para o 

Estado e respectiva sociedade. 

Em suma, evidencia-se o deslocamento da posição hierárquica ocupada pelo 

princípio da Soberania. Do topo da escala normativa, aos tempos de sua consolidação, 

segue para a posição secundária em relação a insurgentes princípios que ultrapassam a 



  

esfera do Estado para ganhar contornos universais: os direitos imprescindíveis para a 

dignidade da vida humana, onde inerente encontra-se o meio ambiente sadio e 

equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BIBLIOGRAFIA 

 

ABREU, Gustavo de Souza. A segurança do Estado brasileiro diante das ameaças 
características do limiar do século XXI. A Defesa Nacional – Revista de Assuntos 
Militares e Estudo de Problemas Brasileiros. Ano XC, n° 798, pp. 18-33, 1° 
quadrimestre de 2004. 

ACUÑA, Eduardo Rozo (Coord.). Profili di Diritto Ambientale da Rio de Janeiro a 
Johannesburg – Saggi di Diritto Internazionale, Pubblico Comparato, Penale ed 
Amministrativo. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004. 

AKEHURST, Michael. A modern introduction to International Law. (Trad.) Manuel 
Medina Ortega. Madrid: Alianza, 1972.  

ALBUQUERQUE, Newton de Menezes. Teoria Política da Soberania. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2001. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002. 

ARAUJO, Paulo Ricardo da Rocha. Ciência e Tecnologia instrumentalizando leituras 
subjetivas do olhar: entornos eco-sócio-territoriais e diplomacia ambiental. In: Ciclo de 
debates sobre a Agenda 21.  Promovido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
Disponível em www.ufpa.br/numa/numainforma/artigos/v6_n3_mar_2004.htm. Acesso 
em 24 de março de 2004. 

ARCANJO, Francisco Eugênio M. Convenção sobre diversidade biológica e Projeto              
de Lei do Senado 306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos genéticos. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 07, Revista dos Tribunais, pp. 137-157, 
jul./set., 1997. 

BAPTISTA, Luiz Olavo; FONSECA, José Roberto Franco. O Direito Internacional 
no terceiro milênio. São Paulo: LTr, 1998. 

BARBERA, Augusto. (Org.) Le basi filosofiche del Costituzionalismo. Roma: 
Laterza,  1997.  

BARBOSA, Luiz C. Sauvons La Fôret Tropicale! Les ONG et les organizations de base 
dans la dialectique de l´Amazonie Brésiliene. Revue Internationale des Sciences 
Sociales, n. 178, pp. 645-653, décembre 2003. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 2ª Ed. São 
Paulo: Saraiva , 1998. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 
1996. 



  

BENDA, Ernst. The Impact of Supranational Institutions on Constitucional Law and 
Doctrine – The European Experience. Saint Louis University Law Journal. Vol. 42, n. 
2, pp. 521-527, Spring 1998. 

BERARDO, Telma. Soberania: um novo conceito? Revista de Direito Constitucional 
e Internacional, São Paulo, n. 40, pp.23-38, Jul/set. 2002. 

BERGALLI, Roberto; RESTA, Eligio (compiladores). Soberanía: un principio que se 
derrumba. Barcelona: Paidós, 1996.  

BITTENCOURT FILHO, J. Globalização e Soberania: notas éticas. Disponível em:  
http://www.jus.com.br. Acesso em 13 ago. 2002. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. (Trad.) Carlos Nelson Coutinho.4ª 
Reimpressão. São Paulo: Campus, 1992.   

_______. Direito e Estado no pensamento de Emmanuel Kant. (Trad). Alfredo Fait. 
4a Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997. 

 BONAVIDES, Paulo. A globalização e a soberania: aspectos constitucionais. In: 
Teoria Constitucional da Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 2002. 

BOSSELMANN, Klaus. Human Rights at the environment: the search for common 
ground. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 23, pp. 35-
51, jul./set. 2001. 

CALDWELL, Lynton Keith. International Environmental Policy. Duke press policy 
studies. North Carolina: [s.n], 1984. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6.ed. Coimbra: Livraria   
Almedina, 1995. 

_______. O Direito ao ambiente como direito subjectivo. Studia Iuridica 81 – A 
Tutela do Meio Ambiente: Presente e Futuro. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 
177-189. 

CANS, Roger. Etretien avec l´avocate Corinne Lepage. Il faut ériger le crime 
écologique en crime contre l´humanité. Label France. Paris: Juillet, 2002, pp. 36-37. 

CARBONE, S.M., LUZZATTO R. E SANTA MARIA, A. (coord.).  Instituzione di 
Diritto Internazzionale. Torino: Giappichelli, 2003, 406-437.  

CARVALHO, Leonardo Arquimimo. Geopolítica e relações internacionais. Curitiba:  
Juruá, 2002. 

CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição Aberta e os Direitos 
Fundamentais – Ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. 



  

CASTRO, Paulo Fernandéz de. Soberanía y Derecho Internacional. Disponível em 
http:// www.ambito-juridico.com.br/aj/dconst0029.htm. Acesso em 3 de julho de 2005. 

CAUBET, Christian Guy. A irresistível ascensão do comércio internacional: o meio 
ambiente fora da lei? Revista de Direito Ambiental, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
n. 22, pp. 91-99, abr./jun., 2001. 

COLE, Daniel H. Debt-Equity Conversions, Debt-For-Nature Swaps and the continuing 
World Debt Crisis. Columbia Journal of Transnational Law, vol. 30, n. 1, p. 57-87, 
1992. 

COLLINS COBUILD. Learner´s Dictionary. Scarborough (ENG):  Harper Collins 
Publishers, 1996. 

COMANDUCCI, Paolo. Formas de (Neo)Constitucionalismo: Um Análisis 
Metateórico. (Trad.) Miguel Carbonell. Isonomía.  n. 16, pp. 89-112, abril de 2002. 

CORDINI, Giovanni. La notion d´ingerence em matiére d´evironment l´apport d´une 
analyse comparative des legislations. In: Revue Internationale de Droit Comparé. 
Paris: n. 3, pp. 689-697,1992. 

_______. L´ambiente Nel Diritto Dell´Unione Europea. In: Il Diritto Dell´Economia – 
Direttive Comunitarie in Tema di Ambiente. Modena: Mucchi Editore, Quaderno1, 
p.69-82. 

COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, 
Flávio Dino de Castro e. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais: 
Comentários à Lei n. 9.605/98. 2.ed. rev. e atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. 

CRUZ JÚNIOR, Jeziel Rodrigues. O Conceito Clássico de Soberania e sua Mutação em 
Face do Fenômeno Globalizante. Revista da AJUFE, Ano 23, pp.119 -134, 1° 
Semestre de 2005.  

CUNHA, Sérgio Sérvulo da; GRAU, Eros Roberto. Estudos de Direito Constitucional 
– em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 101-110; 
539-565. 

DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 1995. 

_____ . Constitucionalismo & globalização: regionalização, mercosul e integração. 
Texto-base de Conferência apresentada no I° Congresso Brasileiro de Direito 
constitucional Comparado, Recife 7-11 de agosto de 2000, (mimeo). 

_____ . Direito Constitucional Comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e Seus Efeitos. São Paulo: Saraiva, 
1998. 



  

EIR – Executive Intelligence Review. Máfia Verde  – O ambientalismo a serviço do 
governo mundial. 4a ed. (Trad.) Yara Nogueira Muller. Rio de Janeiro: EIR, 2002. 

FEBRES, Maria Elisa. Configuracion Constitucional Del Derecho Ambiental 
Venezolano. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 37, 
pp.259-273, jan./mar., 2005. 

FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. (Trad.) Carlo Coccioli e 
Márcio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Os princípios programáticos. In: Direito 
Constitucional do Trabalho.São Paulo: LTr, 1992. Vol. 1. 

FERREIRA, Pinto. O meio-ambiente e a defesa da Amazônia. In: GRAU, Eros R.; 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direito constitucional: estudos em Homenagem a 
Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001. 

FIGUEIREDO, Hélio. Políticas para conservação acordadas com respeito da soberania 
nacional. Revista da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Rondônia, p. 
115-139. [s.n.t.]. 

FREITAS, Vlademir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas 
Ambientais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

GÓMEZ, Pedro Francez. El Concepto de Soberania. Disponível em http:// 
www.ugr.es/~pfg/fp2/fp2_5.html. Acesso em 23 de julho de 2005. 

GUERRA, Sidney; SILVA, Roberto Luiz (Coord.) Soberania – Antigos e novos 
paradigmas.  Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2004. 

HAAS, Peter M.; LEVY, Marc A.; PARSON, Edward A. How Should We Judge 
UNCED´S Success? Environment, Vol. 34, number 8, pp. 7-11, October 1992.  

HELLER, Hermann. Teoria do Estado. (Trad.) Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: 
Ed. Mestre Jou, 1968. 

JELLINEK, Georg. Teoría General Del Estado. (Trad.) Fernando de Los Rios. 
Mexico: Fondo de Cultura Econômica, 2000. 

KANT, Immanuel. A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. (Trad). Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 1995. 

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. (Trad). Luís Carlos Borges. 
3aEd. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 



  

KISS, Alexandre. International Humanitarian Law and the Environment. 
Environmental Policy and Law. IOS Press, Vol. 31, number 4-5, pp. 223-231, August 
2001. 

KRELL, Andreas Joachim. O Sistema Jurídico de Proteção Ambiental da Comunidade 
Européia - Modelo para o Mercosul? In: BASSO, Maristela (org.). MERCOSUL: seus 
efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos estados membros. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998, pp. 234-251. 

_______. Ordem Jurídica e Meio Ambiente na Alemanha e no Brasil: alguns aspectos 
comparativos. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos Tribunais, Ano 8, 
n 31,  pp. 178-205, jul./set., 2003. 

KRITSCH, Raquel. Soberania – a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas 
FFLCH/USP, 2002. 

LAFER, Celso. Política externa brasileira: Três Momentos. São Paulo: FKAS, 1993.  

LAMMERS, Johan G. International Responsability and Liability for Damage Caused by 
Environmental Interferences. Environmental Policy and Law. IOS Press, vol.31, 
Number 2,  pp. 94-105, April 2001. 

LASKI, Harold J. El Problema de la Soberanía. (Trad) Armando Bazan. Buenos 
Aires: Dédalo, 1960. 

LECLERCQ, Claude. Droit Constitutionell et Institutions Politiques. Paris: Litec, 9° 
ed, 1995, pp.41-47. 

LIMA, Fernando Machado da Silva. Da Soberania Clássica à Soberania Atual. 
Dissertação do Curso de Mestrado da Universidade da Amazônia, Belém, 2000. 
Disponível em http://mx.geocities.com/profpito/ivo.htm. Acesso em 22 de outubro de 
2003. 

LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direito. 9.ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1958. 

LONDERO, Maria Alice Antonello. Meio-ambiente : uma questão de cidadania. 
Disponível em http://www.angelfire.com/sk/holgonsi.htm. Acesso em 3 de maio de 
2002. 

LOSANO, Mario G. (org.). Direito Internacional e Estado Soberano. Hans Kelsen e 
Umberto Campagnolo. (Trad). Marcela Varejão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

LUCHAIRE, François. Le Conseil Constitutionnel et la Souveraineté Nationale. Revue 
du Droit Public – Et de la Science Politique en France et a l´étranger.  L.G.D.J, n. 6, 
pp.1499- 1526, 1991. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.), O Estado do Futuro. São Paulo: Pioneira, 
1998. 



  

MATTOS, Adherbal Meira. Direito, soberania e meio ambiente. Rio de Janeiro: 
Destaque, 2001. 

_____ . O interesse nacional e os interesses internacionais na Amazônia brasileira. 
Revista Brasileira de Estudos Políticos, UFMG, n. 79, julho de 1990, pp. 105-106. 

McCORQUODALE, Robert; DIXON, Martin. Cases and Materials on International 
Law. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2003. 

MELLO, Celso Albuquerque. Direito internacional da integração. Rio de Janeiro: 
Renovar,  1996. 

_____ . Curso de direito internacional público. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. 

MICALI, Isabella Soares; BASSO, Maristela. A conversão da dívida externa latino-
americana em projetos ambientais: uma resposta da “novíssima ordem econômica 
internacional” aos problemas do endividamento e do meio ambiente. Revista da 
Faculdade de Direito UFRGS, Porto Alegre, 9 (1), p. 163-177, nov., 1993. 

MINUJÍN, Facundo Gómez. Debt-For-Nature Swaps – A financial Mechanism to 
Reduce Debt and preserve the Environment. Environmental Policy and Law, vol. 21, 
n. 3-4, pp.146-148, July 1991.  

MIRANDA, Napolão. Globalização, Soberania Nacional e Direito Internacional. R. 
CEJ.  Brasília: n. 27, pp. 86-94, out/dez 2004. 

MOROSINI, Fábio. Repensando as estratégias de Regulação do Meio Ambiente: Lições 
a partir da experiência da União Européia e do NAFTA. Revista de Direito Ambiental. 
São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 38, Ano 10, pp.66-98, abr/jun de 2005. 

NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulá lio do. Direito Ambiental Internacional.                         
Rio de Janeiro: Thex, 1995. 

NOUR, Soraya. À Paz Perpétua de Kant - Filosofia do Direito Internacional e das 
Relações Internacionais. São Paulo: Martins Fontes, 2004.   

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Desenvolvimento Sustentável do Brasil e o 
Protocolo de Quioto.Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
n. 37, Ano 10, pp. 144-159, Jan./Mar., 2005.  

OLIVEIRA, Raul José de Galaad. O princípio da soberania como paradigma de 
interpretação constitucional. Revista Jurídica CONSULEX. Ano VIII, n 181, pp. 59-
61, 31 de Julho de 2004. 

PALERMO, Francesco. La Forma di Stato Dell´Unione Europea – per uma teoria 
costituzionale dell´integrazione sovranazionale. Padova: CEDAM-Casa Editrice Dott. 
Antonio Milani, 2005. 



  

PAUPERIO, A. Machado. A Soberania Natural sobre a Amazônia. Revista de 
Informação Legislativa, ano 27, n 106, p. 243-248, abr./jun., 1990. 

_____ . Teoria democrática do poder: teoria democrática da soberania. 3.ed.                             
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, Vol.2. 

PERALTA, Ramón. Soberania Nacional y Estado Constitucional. Revista de Estúdios 
Políticos.  CEPC – Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales. Nueva Época, n 
105, pp. 309-334, Jul./Sep., 1999. 

PEREIRA, Antônio Celso Alves. A Soberania no Estado pós-moderno. Revista de 
Ciências Jurídicas da Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 
23-61, jan./dez. 2002.  

_______.A Soberania no Estado Contemporâneo. A Defesa Nacional. Ano XC, n 798, 
pp. 34-52, 1° quadrimestre de 2004. 

PEREIRA, José Matias. O processo de ocupação e de desenvolvimento da Amazônia.   
Revista de Informação Legislativa, n. 134, p. 75-85, abr./jun., 1997.  

PINTO FERREIRA. Enciclopédia saraiva de direito. São Paulo: [s.n], 1977. v. 69. 

POLITO, André Guilherme. Michaelis – Dicionário Italiano/Português. São Paulo: 
Melhoramentos, 1996. 

REHBINDER, Eckard; LOPERENA, Demetrio. Legal Experience od Environmental 
Rights: The Role and Experience of the International Court of Environmental 
Arbitration and Conciliation. Environmental Policy and Law. IOS Press, vol. 31, 
number 06, pp. 282-293, November 2001. 

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1989. 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição, Soberania e MERCOSUL. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília/Senado Federal, n. 139, p. 283-309, 1998. 

SADER, Emir. Soberania e democracia na era de hegemonia norte-americana. Revista 
DATAVENI@ - Opinião, [s/l], ano 5, n. 51, out., 2001. 

SANTOS, Roberto. A Questão Amazônica e o Direito: meio ambiente, soberania, 
dívida externa, desenvolvimento. Revista Pará Desenvolvimento, IDESP, p. 48-61, 
jun., 1992. 

SARMENTO, Daniel. Constituição e Globalização: a crise dos paradigmas do Direito 
Constitucional. Revista de Direito Administrativo - RDA, São Paulo, Renovar, n. 215,              
p. 19-34, jan./mar., 1999. 

_____ . Direitos sociais e Globalização: limites ético-jurídicos ao realinhamento 
constitucional. Revista de Direito Administrativo – RDA, São Paulo, Renovar, n. 223, 
v. 1, p. 153-168, jan./mar., 2001. 



  

SCALOPPE, Luiz Alberto Esteves. Transformações no Direito Constitucional. Série 
Transformações no Direito Nacional. Cuiabá: Edições Fundação Escola, 2003, n.2, 
p.194-224. 

SILVA, De Plácido. Vocabulário forense. Rio de Janeiro: Forense, [s/d], vol. 4. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SOARES, Guido Fernandes Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: 
emergência, obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. 

SORIANO NETO, Manoel. Soberania, Soberania limitada e dever de ingerência. O 
Farol. n. 84, out., 2001. 

SPECTOR, Norman. Kyoto, Internationalism and Sovereignty. Canadian Dimension 
Editorial, v. 36, n. 6, p. 5-9, nov./dec., 2002. 

STEINBERG, Sary Hauser, CORREA, Roberto Alvim. Dicionário 
Francês/Português.  Rio de Janeiro: FENAME, 1982. 

TACHINARDI, Maria Helena. Mercosul com produção limpa. Jornal Gazeta 
Mercantil, 15/10/2003 [s.n.t.]. 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambiente. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. 

VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. 

YACOUB, Joseph. Les Droits de l´Homme Sont´Ils Exportables? Paris: Ellipses, 
2005. 

ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. (Trad.) Karin Praefke-Aires 
Coutinho.             3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.  

The Parliamentarian.  LXXXV, 2004, Issue one, pp.40-42, p. 42. 

 

 


