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RESUMO: O presente artigo estuda os diferentes ângulos de um mundo 
integrado, em que se contempla interesses difusos, diante da interdependência 
dos ecossistemas, que não se restringem a limites territoriais e da condição 
intrínseca à vida. Nesse sentido, examina-se os tratados internacionais na busca 
da indivisibilidade e a efetividade destes direitos humanos e fundamentais, 
aspirando um novo alicerce jurídico que fomente a relação de natureza solidária 
e o dever de cooperação entre as nações, visto como Ecopolítica Internacional.  
Nasce, no âmbito internacional, a necessidade da diminuição das consequências 
causadas pelo esgotamento dos recursos naturais, emissão de gases poluentes, 
aquecimento global e de outros fatores de crise ambiental, que ultrapassam a 
restrição de uma jurisdição, ocorrendo, portanto, danos transfronteiriços. A maior 
amplitude dos direitos humanos sugere que os desafios e as perspectivas 
levantadas pelos danos transfronteiriços fomentam a Ecopolítica Internacional, 
tendo a vida e a dignidade como peças essenciais e indissociáveis da proteção 
ambiental, que sobretudo, afeta a fruição de diversos outros direitos, 
repercutindo não exclusivamente nos direitos individuais, e sim na vida da esfera 
coletiva. O exame de julgados e tratados internacionais sobre segurança 
ambiental, explicita como o direito humanitário ultrapassou suas próprias 
limitações, trazendo como consequência direta uma pluralidade de direitos 
dedicada a uma sociedade internacional e una, enfatizando sua reestruturação 
global onde o domínio da matéria de direitos humanos não é exclusivo de uma 
nação, e sim o dever de uma sociedade internacional. Como objetivo geral da 
pesquisa o artigo se propõe a abordar as consequências dos danos 
transfronteiriços e como ele impacta os outros direitos fundamentais que a ele 
são inerentes, como a qualidade de vida, a dignidade e saúde humana e até 
mesmo como identidade cultural das pessoas, que, diversas vezes, são forçadas 
a se deslocarem em busca de meios de sobrevivência. Logo, a conexão dos 
direitos humanos ao meio ambiente é parte integrante do processo de 
desenvolvimento dos países, e não mais se resume apenas em aspectos físicos 
e ontológicos, carecendo também de ganhar bases jurídicas internacionais, 
invocado como uma política humanitária internacional. A percepção do caráter 
transfronteiriço dos danos ambientais reforça o papel dos Estados de promover 
o bem estar para todas as sociedades, regionais e globais, culminando na 
indispensabilidade da tutela jurídica do meio ambiente e sua elevação ao rol dos 
direitos humanos. Assim, enfatiza-se a importância da cooperação entre as 
nações e da defesa do meio ambiente como um bem jurídico em sua 
integralidade, no mesmo patamar de de outros valores humanos e fundamentais, 
protegidos pela ordem jurídica internacional. Visando uma maior contribuição no 
campo jurídico, esta resenha tem como escopo analisar o direito ao Meio 
Ambiente, como um direito humano e fundamental internacional, que acarreta 
restrições ao exercício de outros direitos e, enriquece e possibilita o rol dos 



direitos devidamente consagrados, de forma natural e fluída. Devido ao impacto 
das crises ambientais na qualidade de vida do ser humano, a Ecopolítica 
Internacional é algo basilar, uma condição sine qua non da população mundial. 
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