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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: O trabalho analisa a possibilidade de apreciação do “Caso do Pó Preto” da região 

metropolitana do Espírito Santo, estado brasileiro, no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, devido a atividade mineradora e ao escoamento portuário das matérias processadas 

que, direta ou indiretamente, atinge às dimensões do direito humano à vida violando a 

normatização protetiva nacional e internacional. Com base na normativa internacional vigente, 

assim como por meio da revisão bibliográfica especializada, e com o amparo da jurisprudência 

dos tribunais internacionais, pretende-se demonstrar que o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos é um meio adequado de tutela judicial do meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, em uma tentativa de se trazer maior concretude às normas de proteção ambiental 

nacionais e internacionais, pois os organismos e instrumentos internos apresentam-se 

ineficientes à resolução do caso. Nesse sentido, apresentar-se-á os elementos do caso, colhidos 

por meio de pesquisas cientificas médicas, ambientais e legais por meio de Comissão de 

Inquérito Parlamentar realizada no Espírito Santo em 2015, que demonstram dados acerca de 

doenças, da atuação dos órgãos ministeriais e de fiscalização estadual, assim como a 

inadequação das resoluções estaduais em matéria ambiental frente à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Analisa-se a pertinência da ação na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, assim como a adequação dos requisitos preliminares e as questões de mérito 

de acordo com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Entende-se por fim que o 

Caso do “Pó Preto” é perfeitamente cabível ao âmbito do Sistema Internacional de Proteção aos 

Direitos Humanos, o qual se demonstra receptivo a tais questões quando o dano ambiental tem 

relação indireta com as demais violações a direitos reconhecidos no âmbito internacional, como 

se demonstra no presente trabalho, a violação à obrigação do Estado em respeito dos direitos 

humanos de seus jurisdicionados (art. 1.1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos), 

correlato à violação ao direito à vida, à integridade física e ao desenvolvimento progressivo 

(art. 11 do Protocolo de San Salvador e aos arts. 4°, 5°, 26 e 1.1 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos). Em face disso, é possível que, por determinação da Corte e da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, opere-se a devida responsabilização pela emissão de tais 

poluentes, assim como seja determinada a implementação legislativa e organizacional a fim de 

que se estabeleça um marco inicial que propicie a defesa adequada ao meio ambiente de forma 

que o acesso ao mesmo opere-se de modo sadio e ecologicamente equilibrado e, no que diz 

respeito ao caso em apreço, sejam retomados os níveis de poluição do ar, minimamente 

aceitáveis de acordo com os padrões internacionais aplicáveis. 
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