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RESUMO: A pesquisa tem por objetivo medir a eficiência efetiva da proteção ao 
meio ambiente por meio da tutela jurídica a ponto de reluzir o bem-estar da vida 
humana. Ao tema por sua essência já se dá em distinção pelos fatos que por ora 
tem experimentado a população brasileira aos horrores dos noticiários a 
comunicar as catástrofes ambientais promovidas com núcleos de interesse 
econômicos. Não aprofundar o que parametriza os limites das ações destes 
núcleos econômicos, é no mínimo, prevaricar o direito ao bem maior que é a vida 
humana. A problematização está concentrada em ajuizar dedutivamente os reais 
efeitos da tutela jurídica brasileira em sua plataforma e os freios instalados a 
garantir os direitos fundamentais da vida humana e lhe dar perenidade. Ainda 
que se reconheça a nossa inicialização constitucional em gerar dentro da magna 
carta uma consciência ambiental atrelada ao direito fundamental do ser humano 
não pode deixar de ver sua efetivação e suas dimensões de eficácia. Ora, a 
preservação do meio ambiente não gera uma necessidade tão somente a 
convivência cotidiana, mas sim, reflete a existência humana no futuro e, para 
tanto, a pesquisa em curso primará por respostas que apontem se minimamente 
estamos cumprindo o propósito que se inaugurou na nossa constituição de 1988. 
Inclinam-se os olhares sociais com maior rigor em cautela para o que está posto 
nos seios normativos jurídicos, e, agora, em formato de subsunção prática, a 
qual questiona os verdadeiros “freios” a impedir as tragédias que vivenciou a 
exemplo a cidade de Mariana e Brumadinho- MG, as quais restaram ceifadas 
muitas vidas e agora em sua penumbra clamam as respostas por meio de seus 
parentes em luto. Os resultados esperados em hipóteses é obter em resposta 
por meio da ciência os caminhos que se precisa percorrer para ajustar o mais 
breve possível à relação núcleo poder econômico e o bem-estar da vida 
humana. Não se nega que cada uma se opõe a outra de forma frontal e simétrica, 
ou seja, se uma está apontada ao sul a outra concomitantemente está apontada 
ao norte, logo, o desafio é dimensionar a efetividade da plataforma jurídica 
brasileira a promover realinhamento e ajuste das convergências garantindo a 
segurança fundamental da vida. Para tanto, a pesquisa ora em curso trilha em 
experimentos de outros países que já se deteve em maior tempo analítico sobre 
o assunto e com isso não se funde a exaustão temática, mas sim, a necessidade 
urgente para garantir minimamente a preocupação em gerar mudanças.  A 
assertividade neste assunto é premente porque a não efetividade da tutela 
jurídica na proteção ao meio ambiente e garantia da vida humana, isto desaguará 
em ferimento ao direito fundamental humano e a história cobrará a inércia da 
ciência no seu fulcro primordial que é gerar transformações. 
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