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Simpósio: 13 - 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E 
A EFETIVAÇÃO DA TUTELA AMBIENTAL 
 
RESUMO: Uma reflexão sobre a concepção e a aplicação do direito e das normas de proteção 
ao meio ambiente é matéria presente e urgente, na busca pela efetividade das normas de 
proteção ao meio ambiente, nos âmbitos interno, transnacionais e internacionais globais. As 
questões de ambientais são, ou deveriam ser, preocupação pertinente a todos os ramos do 
Direito, aos Estados e a sociedade como um todo, não devendo ser apenas suportado pelo 
Direito Ambiental, haja vista que, apenas por uma disseminação dos ideais e pela reformulação 
dos padrões, hábitos e instrumentos da sociedade, é que poder-se-á alcançar uma efetividade 
dos objetivos ambientais. Neste sentido, buscar-se-á discutir sobre a evolução e disseminação 
do Direito Ambiental, fundando-se na ideia do direito ao desenvolvimento sustentável como 
um direito humano, e sua evolução desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948. A referida declaração foi o marco fundamental para a afirmação dos direitos humanos, 
colocando em foco as discussões importantes sobre direitos humanos que por muito tempo 
foram negligenciados e violados na história da humanidade. Desde então muitas questões 
fundamentais passaram a ser discutidas ou rediscutidas com maior relevância, e o mesmo se 
deu com as questões ambientais, notadamente a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, 
que resultou na Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. A 
disseminação da vertente ambiental e a crescente conscientização e preocupação das sociedades 
com o meio ambiente são evidentes, como se observou notadamente nos processos de 
constitucionalização do Direito Ambiental das décadas de 1980 e 1990. Todavia, já na era do 
antropoceno e vivendo em uma sociedade de risco, o constante desafio é a busca por um 
desenvolvimento sustentável, que englobe todas as suas dimensões (social, econômico, cultural, 
espacial e ambiental), entendendo que apenas um desenvolvimento holístico, com a 
preocupação ambiental tendo a mesma relevância que questões econômicas, é que teremos de 
fato um desenvolvimento como  liberdade, com a real promoção e efetivação dos direitos 
humanos. Pode-se perceber a evolução da proteção ambiental desde 1948, em documentos 
como a Agenda 21 (RIO92), os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2000), e os seus 
sucessores, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Contudo, a 
efetivação da tutela ambiental ainda se mostra um desafio. Como se observa com a tentativa de 
implementação dos princípios trazidos na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (1992) e os seus protocolos adicionais que falharam em implementar 
medidas e obrigações mais concretas aos países signatários; o Protocolo de Kyoto (1997) 
venceu sem atingir seus objetivos, e o Acordo de Paris (2016) que ainda é um exercício de 
tratativas internacionais. Some-se ainda os desafios internos de cada país para implementar a 
proteção ambiental diante dos problemas e peculiaridades locais. Impossível será a defesa e 



realização dos direitos humanos sem que haja igualmente a proteção e construção de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, com aplicação e efetividade reais, daí a necessidade do 
requestionamento de sua tutelabilidade.   
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