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RESUMO: A presente produção tem por objeto a proteção indireta do direito ao meio ambiente 
no contexto dos sistemas europeu e interamericano de direitos humanos como instrumento de 
viabilização da justiciabilidade de direitos não expressamente reconhecidos nos instrumentos 
internacionais de direitos humanos. Assim, o fulcro deste trabalho permeia o questionamento 
acerca da tese jurídica na qual os tribunais humanitários se sustentam para legitimar a recorrente 
atividade de proteger direitos não reconhecidos, tal como o meio ambiente, mediante direitos 
expressos em instrumentos de jus cogens. Percebe-se a relevância do estudo na medida em que 
a produção teórica até o momento, em maioria, aparentemente afincada na própria natureza 
instrumentária da proteção indireta, limita-se a analisá-la como simples meio para a defesa de 
certos valores relevantes à dignidade humana, sem se debruçar sobre os obstáculos que 
envolvem o tema. Assim, a contribuição se dá a partir de um exame mais aprofundado, partindo 
da visão da proteção indireta como fim em si mesma. Ademais, a crescente preocupação com 
as questões ambientais, demonstra a imersão da temática no contexto dos direitos humanos, 
sendo cada vez mais vasto o conjunto de decisões e outros documentos que reconhecem a inter-
relação entre os direitos humanos e o meio ambiente. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho 
é desenvolver um estudo sobre a manifestação da proteção indireta do direito ao meio ambiente 
como forma de possibilitar a proteção das minorias lesadas em seu direito ao meio ambiente, 
com enfoque nos aspectos que legitimam o fenômeno. Como ramificações desse objetivo, 
pretende-se expor acerca do subsistema que envolve a proteção do direito ao meio ambiente, 
além de perquirir acerca dos aspectos conceituais que envolvem a proteção indireta de direitos, 
indicando-se suas justificativas e consequências. Ademais, analisar-se-á dois casos 
jurisprudenciais, um da Corte Interamericana e outro da Corte Europeia de Direitos Humanos, 
respectivamente: Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, e Caso Tatar Vs. 
Romênia, os quais, em comum, tem-se a postura relapsa do Estado perante as condições 
ambientais aos quais estavam submetidos os requerentes, não tomando as devidas providências 
internas para que o problema cessasse. Para tanto, realizar-se-á pesquisa bibliográfica e 
documental na doutrina, legislação e jurisprudência, tomando-se fontes nacionais e 
internacionais, além de resoluções, relatórios, opiniões consultivas e outros documentos 
provenientes das fontes do direito internacional humanitário. A priori, diz-se que o uso da 
proteção indireta é recorrente nos dois sistemas regionais, tendo-se declarado em várias 
passagens que a inter-relação entre os direitos humanos e o meio ambiente é uma realidade 
consolidada no direito internacional dos direitos humanos. Ainda, formula-se que a ausência de 
menção ao meio ambiente como direito humano expresso se dá em virtude de que à época da 
formulação dos documentos a temática ainda não era amplamente desenvolvida e valorizada, o 
que leva a crer que se formulados nos tempos atuais a menção seria certa. Conclui-se pela 



legitimidade da proteção indireta, em atenção ao panorama contemporâneo da inter-relação 
entre direitos humanos e meio ambiente.  
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