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RESUMO: A evolução dos Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro, 
especialmente nas últimas décadas, fez surgir a necessidade do alargamento dos direitos 
protegidos, quer pela positivação quer pela ampliação na interpretação normativa nos órgãos 
do Judiciário. Assim, o objetivo do presente resumo será a análise desta evolução tanto pela 
positivação, por meio dos novos tratados internacionais de direitos humanos, como também 
pela ampliação na interpretação normativa dos Direitos Humanos nos tribunais, especialmente 
no que diz respeito à efetivação do acesso aos recursos ambientais por meio do controle de 
convencionalidade. É exatamente nesta segunda hipótese que observamos a projeção do Direito 
Ambiental para os Direitos Humanos, demonstrada diante de novos documentos que 
consolidaram o entendimento de que o direito à vida engloba o exercício pleno dos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais a todos os indivíduos, povos, etnias, 
coletividades e grupos humanos; ficando clara a justificativa da relevância temática diante do 
direito de acesso aos recursos ambientais consolidando-se como direito à vida. A metodologia 
de pesquisa adotada é o dedutivo. A simples positivação dos Direitos Humanos não os torna 
concretos, mas levando em consideração a teoria realista, há que efetivar os Direitos Humanos 
por meio de legislação interna e também por meio políticas públicas específicas. Tal legislação 
interna e políticas públicas devem ser realizadas com observância das normas jurídicas 
hierarquicamente superiores, esclarecendo: devem ser redigidas, e interpretadas, com os 
devidos controles de constitucionalidade e de convencionalidade. O controle de 
convencionalidade é uma análise de compatibilização vertical das leis nacionais diante de 
tratados internacionais de Direitos Humanos já ratificados. A dupla hierarquia dos tratados 
internacionais de direitos humanos decorre de uma das inovações jurídicas advindas pela 
Emenda Constitucional nº 45/2004, mais precisamente com o acréscimo ao art. 5º do § 3º da 
Constituição Federal e da interpretação jurisprudencial realizada pelo STF quanto aos tratados 
internacionais de Direitos Humanos celebrados anteriormente à data da referida emenda 
constitucional, que alçou tais tratados ao nível hierárquico supralegal e infraconstitucional, até 
então não existente. Fazendo a interseção entre o que até aqui já foi exposto, ou seja, 
relacionando a observação do direito ambiental como direitos humanos, especialmente no que 
diz respeito ao acesso aos recursos ambientais, com a possibilidade de realização de controle 
de convencionalidade como meio de efetivação destes Direitos Humanos, podemos observar a 
possibilidade de protegermos o direito ambiental, no Brasil, utilizando-se deste importante 
mecanismo. 
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