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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a situação de degradação em que o meio 
ambiente vem sofrendo há tempos, colocando em relevo um foco sobre uma questão 
que merece ser tratada de forma mais eficaz pelos legisladores, e toda a comunidade 
jurídica. Essa pesquisa visa se os bens ambientais merecem possuir personalidade 
jurídica dentro das leis, por serem bens tão valorosos e essenciais por todos os seres 
que compõem o ecossistema, haveria, assim, uma necessidade do amparo jurídico 
da natureza como sujeito de direito. Fazendo-se do método dedutivo e de pesquisa 
bibliográfica, busca-se uma abordagem da proteção dos direitos da natureza nas 
Constituições do Equador (2008) e Bolívia (2009) e a encíclica Laudato Si do Papa 
Francisco (2015) documentos que são exemplos de boas influências no cenário 
ambiental mundial. Tais documentos auxiliariam o ordenamento jurídico brasileiro a 
também entender a importância de tornar especialmente a natureza e todo o 
ecossistema que a compõe detentores de direitos mais concretos e eficazes, a partir 
disso, passa-se a desempenhar uma maior proteção aos recursos naturais que o país 
já possui em abundância e oferecer as presentes e futuras um meio ambiente 
saudável e equilibrado para viverem de maneira sadia. 
 
 
Palavras chaves: Meio ambiente saudável e equilibrado. Personalidade jurídica. 
Proteção. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

Conforme o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente  é 

bem de uso comum do povo. A verdadeira noção de meio ambiente ultrapassa o senso 

comum de que este seria somente a natureza e seus recursos naturais disponíveis. 

Portanto,  um bem de uso comum de todos, é de responsabilidade de todos  sua 

proteção e cuidado, garantindo à vida humana uma perfeita sintonia com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Por ser um bem de uso comum do povo, todas 

as formas de vida existentes dentro do planeta, dependem do meio ambiente 

saudável. 

O desequilíbrio ambiental vem sendo causado pela humanidade, pois as 

atitudes humanas de extrair para si cada vez mais do meio ambiente, sem maiores 

cuidados, e respeito ao tempo necessário para o mesmo se regenerar, tem 

influenciado negativamente nos ecossistemas como um todo. Isso se dá pelo fato da 

relação entre o homem e a natureza se encontrar verticalizada, o que representa um 

declínio nos direitos fundamentais conquistados. O que se enxerga na sociedade 

capitalista é o predomínio do interesse econômico, deixando de lado as questões de 

proteção ao meio ambiente, e esquecendo de como essa busca incessante em 

consumir cada vez mais afeta negativamente a natureza. Portanto é necessário 

vindicar a  união da sociedade civil e do Estado em prol do desenvolvimento 

econômico de forma sustentável.  

O presente estudo procura garantir uma proteção maior aos bens ambientais, 

constatando que a atribuição de personalidade jurídica a eles seria um dos meios 

viáveis na efetivação das normas e leis positivadas no ordenamento jurídico brasileiro. 

É importante entender de qual forma as constituições Equatoriana (2008) e Boliviana 

(2009), e a Encíclica Laudato Si do Papa Francisco (2015) influenciam no cenário 

atual, e como podem ajudar o Brasil a enxergar também a importância de se criar 

direitos voltados especialmente para a natureza. Neste sentido, se o Estado não 

consegue proteger a natureza, ela mesma poderá ser protegida com base no 

regimento legal, por si só. Titularizando direitos, a natureza poderá utilizar de sua  

personalidade jurídica para possuir autonomia em suas ações, se tornando um sujeito 

de direitos. Portanto, buscou-se reunir dados e informações com o propósito de 

responder ao seguinte problema de pesquisa: a atribuição de personalidade jurídica à 

natureza seria um meio mais viável para uma maior proteção dos bens ambientais? 
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Neste contexto os objetivos gerais do trabalho são apresentar conceitos, 

definições e ferramentas necessárias à manutenção de vida saudável aos bens 

ambientais que ainda estão presentes no ecossistema e no nosso cotidiano, e 

questionar de fato a efetivação no rol do ordenamento jurídico brasileiro, se há 

elementos que possibilitam a atribuição jurídica para os bens ambientais. E ainda o 

objetivo específico é comparar outras legislações de outros países que já atribuíram 

a personalidade jurídica a seus bens ambientais, com o intuito de combater mais a 

fundo a degradação do meio ambiente. 

. A relevância desta pesquisa contribui, diretamente, para estudos e 

mudanças estratégicas dentro do cenário do regimento jurídico que defende o cuidado 

e a preservação do meio ambiente, e assim, aprimorar as leis já vigentes, tornando-

as mais eficazes e plenas. 

Este trabalho é dividido em seis partes. A primeira parte é a introdução 

discorre sobre a metodologia adotada no desenvolvimento de pesquisa. A segunda 

parte é uma leitura do direito ambiental como um mecanismo de proteção ao meio 

ambiente, explicando sobre os princípios que regem esta matéria e como estão 

expostos na legislação Brasileira. A terceira parte é voltada para a efetivação do 

princípio da responsabilidade intergeracional, implicado ao homem e ao Estado a 

responsabilidade de desenvolver medidas de ações sustentáveis para transformar o 

meio ambiente em um meio acolhedor, que resguarda a boa qualidade de vida, tanto 

para as presentes quanto as futuras gerações, entendendo que todos são 

dependentes do meio ambiente equilibrado para exercer o direito à vida. Ainda na 

terceira parte tratamos sobre a sociedade de risco, e a desigualdade ambiental que 

pessoas inseridas em classes mais baixas dentro da sociedade sofrem. A quarta parte 

coloca em relevo a atribuição de personalidade jurídica para bens ambientais, 

mostrando como as constituições do Equador (2008) e Bolívia (2009) já reconheceram 

a natureza como sujeito de direitos, bem como expor o entendimento sobre a natureza 

da Encíclica Laudato Si do Papa Francisco (2015), documentos estes importantes na 

defesa do meio ambiente e seus ciclos de vida. Além disso compara a Constituição 

Equatoriana (2008) e Boliviana (2009), e a Encíclica Laudato Si do Papa Francisco 

(2015) com o ordenamento jurídico brasileiro buscando uma reflexão sobre a temática 

do trabalho. Por último, no quinto tópico será apresentada a conclusão da presente 

pesquisa, bem como a sexta parte as referências utilizadas. 

O método utilizado para a realização do trabalho foi o dedutivo para o 



9 

 

desenvolvimento do tema sobre “A atribuição jurídica para bens ambientais como 

um mecanismo de desenvolvimento sustentável na sociedade de risco”.  

Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa para coleta de dados foram 

a pesquisa básica bibliográfica, a doutrinária e a documental. O levantamento 

bibliográfico forneceu as bases teóricas e doutrinárias a partir de livros e textos de 

autores de referência, tanto nacionais como estrangeiros. A fonte primeira da pesquisa 

é a bibliográfica que instruiu a análise da legislação constitucional e a 

infraconstitucional. 
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2 UMA NOVA LEITURA DO DIREITO AMBIENTAL COMO UM MECANISMO DE 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 

 

Direito Ambiental é conjunto normativo que coloca um enfoque multidisciplinar 

coletivo,  atingindo todas as pessoas jurídicas e físicas existentes na sociedade. 

Direito Ambiental conjuntamente com as normas da legislação, tem o objetivo de 

garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para o povo exercer a 

essencial qualidade de vida. 

Neste sentido, Machado (2015) escreve que o Direito Ambiental é constituído 

por um conjunto de normas jurídicas relativas a proteção da natureza e à luta contra 

os diversos tipos de poluições. O Direito ambiental procura evitar o isolamento dos 

temas ambientais, e graças a ele o homem e a natureza encontrarão um 

relacionamento harmonioso e equilibrado. 

Assim, o Direito Ambiental faz articulação da legislação, da doutrina e da 

jurisprudência referentes aos elementos que integram o ambiente, unindo todos os 

temas relacionados a biodiversidade dos recursos naturais, realizando uma identidade 

de proteção e defesa ao meio ambiente.  

 

 

2.1 O DIREITO AMBIENTAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

 

A Lei nº 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente, em 

seu artigo 3º, inciso I, dispõe sobre o conceito de meio ambiente:  

 
 
Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas. (BRASIL,1981). 

 
 

Portanto, resta saber que o meio ambiente pode ser: 

a) Meio ambiente natural: também chamado de Meio ambiente Físico, é composto 

pela atmosfera de recursos naturais, elementos de solo, subsolo, ar, águas, fauna, 

flora, e o patrimônio genético. Está tutelado pelo artigo 225 da Constituição 

Federal, § 1º, incisos I e VII, e § 4º: 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies 
ou submetam animais à crueldade. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. (BRASIL,1988). 

 
 

b) Meio Ambiente Cultural: são os bens materiais e imateriais criados pelo homem, 

por exemplo: patrimônio artístico, arqueológico, turístico, etc. São bens que 

possuem um valor histórico a seu povo ou a uma sociedade, sendo tutelado pelo 

artigo 216 da Constituição Federal: 

 
 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I- as formas de expressão; 
II- os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL,1988). 

 
 

c) Meio Ambiente Artificial: compreendidos por bens criados pelo homem, como 

ruas, praças, edificações, concluindo o espaço urbano. Bens estes que não 

integram ao patrimônio cultural, a tutela deste Meio Ambiente se encontra no 

artigo 225 da Constituição Federal, que trata especificamente do Meio Ambiente, 

mas também nos artigos 21, inciso XX e 182 que trata da Política Urbana da carta 

constitucional:  

 
 

Art.21. Compete à União: 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos. 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
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Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes. (BRASIL,1988). 

 
 

d) Meio ambiente do Trabalho: são todos os bens utilizados no exercício digno e 

seguro de uma atividade laboral, remuneradas ou não, portanto refere-se à 

segurança e saúde do trabalhador no ambiente de trabalho onde está inserido. A 

tutela desta espécie de Meio Ambiente está contida no art. 7º, inciso XXII e art. 

200, inciso VII da Constituição Federal Brasileira: 

 
 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:  
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança; 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. (BRASIL,1988). 

 
 

Ademais, o meio ambiente não se limita apenas ao homem e a natureza, mas 

a todos os seres vivos inseridos em um determinado meio acolhedor, onde exercem 

atividades necessárias de sobrevivência. 

 

 

2.1.1 Os princípios do direito ambiental como mecanismos de defesa do meio 
ambiente 

 
 

Os princípios são essenciais ao Direito, e no Direito Ambiental não seria 

diferente. As leis, os tratados, a doutrina, a jurisprudência, e as convenções 

internacionais são como base para criação destes. Assim entende Machado (2015), 

“Princípio” é, aqui, utilizado como alicerce ou fundamento do Direito. Alguns princípios 

serão do próprio Direito Ambiental, e outros princípios serão como dispositivo de apoio 

aos principios base do Direito Ambiental. 

 

 

2.1.2 Princípio do direito ao meio ambiente equilibrado 
 

 

Para Machado (2015), ter acesso ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado significa afirmar que este direito deverá valer com a intenção de não 

destruir significativamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado, conservando 

as propriedades e funções que a natureza exerce na vida de todos. Um dos marcos 

para criação do princípio do direito ao meio ambiente equilibrado foi a Conferência 

Mundial de Meio Ambiente de 1972, em Estocolmo, bem como existe uma grande 

jurisprudência sobre o assunto.  

O principio do direito ao meio ambiente equilibrado concerne na importância 

da preservação do meio ambiente, para que as futuras gerações possam usufruir dele 

sem que lhes faltem nada. Ter direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

equivale a afirmar que há um direito a que não se desequilibre significativamente o 

meio ambiente (MACHADO, 2013, p. 66) 

 
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
ás presentes e futuras gerações. (BRASIL,1988). 

 
 

Para Machado (2015), a Constituição Federal de 1988, além de garantir o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, determina que compete ao 

Poder Público proteger a imensidão dos recursos naturais existentes no Brasil, 

proibindo práticas que coloquem em risco sua a vida ecológica ou provoquem a 

extinção das espécies da fauna e flora. O meio ambiente é um bem de todos, 

indistintamente, sendo assim, o Poder Público tem um olhar sobre a coletividade, 

defendendo o meio ambiente, para que todos façam um uso deste Direito 

Fundamental a vida.  

A Declaração de Estocolmo de 1972, diz que deve ser responsabilidade das 

instituições ambientais nacionais competentes a tarefa de administrar e controlar a 

utilização dos recursos ambientais, a fim de melhorar a qualidade de vida do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

2.1.3 Princípio do desenvolvimento sustentável 
 

 

Refere-se ao crescimento econômico, dos povos, entre outros tipos de 

desenvolvimentos, mas de uma forma que não cause a degradação ao meio 
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ambiente, permitindo que as futuras gerações após a nossa, também possam ter 

acesso aos recursos naturais imprescindíveis a vida sadia, que os recursos naturais 

também as atendam em suas necessidades. A busca pelo desenvolvimento 

sustentável implica no uso de ações nacionais que preservem os processos e 

sistemas essenciais à vida e à manutenção do equilíbrio ecológico. 

Conforme expressou Machado (2015), por muito tempo se deu um peso muito 

maior a economia do que ao próprio meio ambiente, sendo que a valorização das 

atividades econômicas não pode ser mais relevante a preservação ao meio ambiente, 

e sim criar uma harmonização entre esses dois interesses. Ainda acrescenta, que no 

Brasil a Constituição Federal impõe que as presentes gerações são responsáveis pelo 

uso sustenável dos recursos naturais disponíveis, e pela defesa do meio ambiente. 

A continuidade da vida no planeta depende que as gerações presentes sejam 

solidárias com as futuras, portanto a Declaração de Estolcomo de 1972, Conferencia 

tratou de questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, onde dispôs alguns 

princípios referente ao desenvolvimento sustentável, para que todos possam usufruir 

do meio ambiente com higidez: 

 
 
Principio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 
tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras; 
Principio 2. Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a 
flora e a fauna e especialmente amostras representativas dos ecossistemas 
naturais devem ser preservadas em benefício das gerações presentes e 
futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento; 
Principio 5. Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de 
forma que se evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que 
toda a humanidade compartilhe dos benefícios de sua utilização;  
Principio 9. As deficiências do meio ambiente originárias das condições de 
subdesenvolvimento e os desastres naturais colocam graves problemas. A 
melhor maneira de saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante a 
transferência de quantidades consideráveis de assistência financeira e 
tecnológica que complementem os esforços internos dos países em 
desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer; 
Principio 13. Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos 
recursos e melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam 
adotar um enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu 
desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o 
desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente 
humano em benefício de sua população. (DECLARAÇÃO DE ESTOLCOMO, 
1972). 

 
 

O princípio do desenvolvimento sustentável não tem a intensão de evitar o 
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desenvolvimento econômico da sociedade, e seu e crescimento social. Mas possui a 

intenção de evitar a degradação da natureza sem responsabilidade, para que o  

crescimento econômico não prejudique as futuras gerações; a vida ecologicamente 

sadia; e a economia da sociedade. 

 

 

2.1.4 Princípio da prevenção 
 

 

Um dos princípios que mais são encontrados na matéria da legislação 

ambiental, visa agir de maneira antecipada para evitar um possível dano ambiental. 

Trata-se na certeza absoluta acerca do dano, pois existe o risco certo; concreto e 

conhecido.  

Conforme expressou Machado (2013), os seres humanos devem estar 

atentos aos danos que causam ao meio ambiente, e antes de ocasionar algum dano 

realizar uma prévia avaliação das consequencias que suas atividades podem causar 

de fato.  

A convenção da Diversidade Biológica de 1992 diz em seu preâmbulo: “[...] 

Observando que é vital prever, prevenir e combater a origem as causas da sensível 

redução ou perda da diversidade biologica, [...]”. Um exemplo do principio da 

prevenção são as industrias e mineração. 

 

 

2.1.5 Princípio da precaução 
 

 

Para Machado (2013), em caso de certeza do dano ambiental, este deverá 

ser previnido, e ainda mesmo se há incerteza, ou dúvida acerca do dano ambiental,  

e mesmo se o risco for incerto e potencialmente desconhecido, também deverá ser 

prevenido. Assim se caracteriza o princípio da precaução. A dúvida científica, não 

exclui o dever do Órgão Ambiental de tomar atitudes em favor do meio ambiente para 

evitar sua degradação. Diagnosticado o risco potencial, ocorre assim um estudo prévio 

de impacto ambiental sobre a atividade exercida, onde serão avaliados quais serão 

os impactos, bem como avaliadas medidas de evitar o prejuízo ao meio ambiente. 

O Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992, acentua que com o objetivo de 

proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser observado pelos 
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Estados, de acordo com suas autonomias de fiscalizar os riscos que determinada 

atividade causa ao meio ambiente para prevenir sua degadação. Já na convenção da 

Diversidade Biológica de 1992 diz em seu preâmbulo: “ [...] Observando também que 

quando exista ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica, a falta 

de plena certeza científica não deve ser  usada como razão para postergar medidas 

para evitar ou minimizar essa ameaça [...]”.  

Ainda neste princípio é cabível a inversão do ônus da prova, sendo que aquele 

que provoca uma atividade lesiva ao meio ambiente deve-se provar antecipadamente 

que aquela atividade não causará danos ao mesmo.  

  
 

 A inversão do ônus de provar com fulcro no princípio da precaução é regra de 
direito material que determina que sempre que houver incerteza científica 
acerca da atividade econômica a ser implementada, deve-se, em homenagem 
a este princípio, inverter o ônus probatório para que  potencial poluidor prove 
que sua atividade não causará dano ao meio abiente (MELO, 2008). 

 
 

Um exemplo quando este principio é utilizados são nos organismos 

geneticamente modificados ou em radiofrequências de antenas. 

 

 

2.1.6 Princípio do poluidor pagador 
 

 

Neste princípio o poluidor arcará com as despesas de reparação  aos danos 

ambientais que as atividades exercidas por ele causarem ao meio ambiente, mesmo 

que não exista qualquer ato ilicito o poluidor pagador poderá ser cobrado. 

Para Machado (2015) o órgão ambiental que pretende receber o pagamento 

do poluidor pagador, deve comprovar o efetivo uso do recurso ambiental ou a poluição 

causada por ele. A existência da licença que autoriza o agente a poluir não o isenta 

do pagamento pela poluição que por ele foi causada. Portanto este princípio possui 

um caráter mais preventivo, e repreensivo, fazendo com que o agente poluidor estude 

métodos de precauções afim de diminuir o impacto da poluição que por ele for 

causada devido a sua atividade. 

 

 

2.1.7 Conclusões do primeiro capítulo 
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O Direito Ambiental é um conjunto de matérias que envolvem o objetivo de 

proteger, melhorar e recuperar o meio ambiente que se encontra em perigo, lutando 

contra as poluições que são lançadas na natureza pela sociedade. De acordo com a 

Lei nº 6938, de 31 de Agosto de 1981, A Política Nacional do Meio Ambiente, em seu 

artigo 2º,dispõe que esta lei “visa a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida”. Também, no mesmo artigo, inciso I, diz que “o meio 

ambiente é considerado como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”. Sendo assim o Estado, por 

meio das legislações do país, tem por objetivo a preservação do meio ambiente, 

mantendo-o equilibrado, para melhorar a qualidade de vida de seus ecossistemas 

naturais, bem como de toda a sociedade, para que possamos usufruir do princípio e 

direito à dignidade da pessoa humana. 

Os principios que regem o Direito Ambiental possuem grande importancia na 

proteção dos bens ambientais, e no enfretamento da degradação ambiental, pois 

auxiliam na interpretação das normas jurídicas. Os principios do Direito Ambiental 

buscam mostrar que o equilibrio entre a sociedade e a natureza é necessário, para 

que os dois lados se desenvolvam de maneira saudável, atingindo uma igualdade de 

viver. Um povo só se mantem em estabilidade tanto de vida quanto econômica, se 

estiver inserido em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois é um fator 

essencial a sadia qualidade de vida ambiental e humana. A atribuição de 

personalidade jurídica a natureza dará uma proteção maior a ela, consequentemente 

sustentará a vida de milhoes de pessoas que nela está inserida.  

As vezes passa-se a ideia de que o Direito Ambiental quer tão somente combater 

o desenvolvimento economico da sociedade, mas pelo contrario, o Direito Ambiental 

apoia o desenvolvimento economico mas de maneira sustentável. Os principios 

procuram demonstrar que os ecossistemas da natureza subsidiam a garantia de que 

todas as formas de vida são essenciais na manutenção da vida humana no planeta.  

Para se conservar a vida no planeta é necessário que o ser humano inserido 

no ecosssitema aprenda que o mundo não é composto só por sua especie, e sim por 

todas as outras especies de vida existentes no planeta, sendo necessário haver uma 

harmonia perfeita entre elas. Promover a conscientização do respeito e preocupaçao 

com a natureza vindo da sociedade moderna é um método importante, pois a 

sociedade consome e extrai da natureza cada vez mais, pensando apenas em seu 
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desenvolvimento ecônomico. 
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3 A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE 
INTERGERACIONAL: A SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE COMO 
DIREITO DA PRESENTE E DAS FUTURAS GERAÇÕES 

  

 

O Princípio da Responsabilidade Intergeracional surgiu por meio de 

Convenções e Declarações Internacionais. Para Thiago Nicacio Lima (2008, on-line) 

essa evolução institucional pode ser analisada e dividida em três grandes marcos no 

contexto jurídico internacional. Sendo o primeiro a Conferência das Nações Unidas, 

sobre o ambiente humano, realizada na cidade de Estocolmo na Suécia, em junho de 

1972, e constitui, sem dúvida, um marco importante nesse movimento de 

universalização do direitos ambientais. Entretanto, passados alguns anos da 

Declaração de Estocolmo, no que diz respeito aos seus efeitos concretos pouco 

estavam surtindo mudanças. A industrialização mundial prosseguia em ritmo 

avassalador, ocasionado com isso uma considerável destruição do meio ambiente e 

o uso indiscriminado de recursos naturais não renováveis. 

Contudo durante a década de 1980, ante a constatação dos limitados 

resultados concretos da Declaração de Estocolmo, a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas decidiu realizar uma, nova conferência que tivesse 

o objetivo de propor medidas que pudesse indicar os problemas centrais mundiais 

ambientais. Foi então instituída uma comissão de alto nível, sob a presidência da 

ministra Gro Harlem Bruntland, da Noruega, no ano de 1984, que ficou encarregada 

de:  

 
 

Propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um desenvolvimento 
sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante; recomendar maneiras para 
que a preocupação com o meio ambiente se traduza em maior cooperação 
entre os países em desenvolvimento e entre estágios diferentes de 
desenvolvimento econômicos e social e leve à consecução de objetivos 
comuns e interligados que considerem as inter-relações de pessoas, 
recursos, meio ambiente e desenvolvimento; considerar meios e maneiras 
pelos quais a comunidade internacional possa lidar mais eficientemente com 
as preocupações de cunho ambiental; ajudar a definir noções comuns 
relativas a questões ambientais de longo prazo e os esforços necessários 
para tratar com êxito os problemas da proteção e da melhoria do meio 
ambiente, uma agenda de longo prazo a ser posta em prática nos próximos 
decênios, e os objetivos a que aspira a comunidade mundial. (ALMEIDA, 
2008,  p. 17). 

 
 

A Comissão Bruntland, colaborou grandiosamente para que o Princípio da 

Responsabilidade Intergeracional tivesse seu avanço institucional no campo 
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internacional. Sendo proposto o conceito de Desenvolvimento Sustentável, marco de 

suma importância para este estudo, concebendo-se como destinatários de proteção 

especial os direitos humanos das pessoas ainda não nascidas, ou seja, as gerações 

futuras, daí a qualificação de direitos transindividuais.  

 
 

Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um 
relatório inovador, “Nosso Futuro Comum” – que traz o conceito de 
desenvolvimento sustentável para o discurso público. “O desenvolvimento 
sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem 
comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 
necessidades.” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, on-line). 

 
 

Por último importante destacar que a cidade do Rio de Janeiro foi sede da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

de 3 a 14 de junho de 1992. Esta conferência ficou conhecida como Conferência da 

Terra, Conferência do Rio ou como Rio-92. Importantes documentos foram elaborados 

na Rio-92, que apontaram um comportamento mais responsável de toda sociedade.  

Na Declaração do Rio-92, o princípio 3 norteia o conceito de Responsabilidade para 

as Futuras Gerações, que diz que: “O direito ao desenvolvimento deve ser exercido 

de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades ambientais 

e desenvolvimento de gerações presentes e futuras.” (ECO-92, PRINCÍPIO 3). 

A posição do Brasil contempla a adoção do desenvolvimento sustentável 

como modelo mundial de crescimento, com o estabelecimento de metas de 

sustentabilidade, uso consciente da água, redução de emissores poluentes na 

atmosfera, fonte de energias renováveis, entre outras. 

Para Miranda (2016) nos dias atuais fala-se de liberdade, responsabilidade e 

solidariedade por serem os alicerces básicos que uma sociedade devidamente 

ordenada possui. Liberdade, responsabilidade e solidariedade são os valores básicos 

que as gerações presentes tem por contrato com as gerações futuras, pelo fato que 

as gerações futuras ainda não são livres para decidir, e para que possam viver 

plenamente no planeta, precisam que as gerações presentes tenham ações 

responsáveis com o meio ambiente para que elas desfrute plenamente do que foi 

deixado a elas pelas gerações anteriores.  

Fala-se muito não apenas daqueles que vivem no tempo presente, e sim 

todos, indistintamente, são beneficiários da proteção ambiental e isso implica em 

resguardar até mesmo o direito daqueles que virão e que por hora sequer é possível 

http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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de se identificar (BALBINO, BRASIL, 2018, p 134). Sendo assim, todos da geração 

presente, bem como aqueles que não tem, ou ainda não tem plena capacidade de 

escolha, seja porque, não foram ainda concebidos, ou já foram concebidos mas ainda 

não nasceram, ou já nasceram mas ainda não possuem cognição para decidir sobre 

seus atos, todos integralmente tem direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

A vida de um povo é concebida como um esquema de cooperação alastrado 

pelo tempo histórico, portanto, é como se houvesse um contrato entre gerações 

passadas e futuras. Existe uma responsabilidade solidária entre as gerações, sendo 

assim, nenhuma tem pretensões mais fortes ou importantes que qualquer outra, todas 

as gerações buscam pela defesa e preservação do meio ambiente equilibrado para 

exercerem o direito de viver bem com sucesso. 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações 

Unidas, em seu relatório Nosso Futuro Comum, no ano de 1987, cunhou o conceito 

de desenvolvimento sustentável, que seria aquele que atende às necessidades 

presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades.  

O relatório Nosso Futuro Comum trouxe uma série de medidas devem ser 

tomadas para promover o desenvolvimento sustentável, entre elas: limitação do 

crescimento populacional; garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a 

longo prazo; preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do 

consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas 

renováveis; atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia).  

 
 

Segundo o Relatório da Comissão Brundtland, elaborado em 1987, uma série 
de medidas devem ser tomadas pelos países para promover o 
desenvolvimento sustentável. Entre elas: limitação do crescimento 
populacional; garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo 
prazo; preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do 
consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes 
energéticas renováveis; aumento da produção industrial nos países não-
industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas; controle 
da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores; 
atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia). Em âmbito 
internacional, as metas propostas são: adoção da estratégia de 
desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento (órgãos 
e instituições internacionais de financiamento); proteção dos ecossistemas 
supra-nacionais como a Antártica, oceanos, etc, pela comunidade 
internacional; banimento das guerras; implantação de um programa de 
desenvolvimento sustentável pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
(AMBIENTE BRASIL, on-line) 
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O assunto do princípio da reponsabilidade intergeracional já está incorporado 

no nosso ordenamento há algum tempo, sob essa perspectiva, o artigo 225, caput, da 

Constituição Federal de  1988 aponta que: 

 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
ás presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

 
 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se tornou um direito 

fundamental, atribuído ao Estado o dever de ensejar este direito a população e 

regularizar a apropriação dos recursos naturais. Neste sentido, o Estado protege o 

meio ambiente acerca da degradação ambiental, este movimento verificado é fruto de 

um processo denominado como sendo um “constitucionalismo ambiental global” de 

modo que:   

 
 

Por esse motivo, um constitucionalismo que pretenda harmonizar a vida 
humana com o meio ambiente deve assumir uma perspectiva mais centrada 
na pessoa humana e sua dignidade [...] (ALMEIDA FILHO, 2016, p. 112). 

 
 

Sendo assim se a sociedade civil por si só não entende que cabe a eles 

também a responsabilidade de desenvolver medidas de ações sustentáveis para 

transformar o meio ambiente que vivem, o Estado entra para ensinar e demonstrar na 

prática o princípio da responsabilidade intergeracional através de atitudes proteção 

ambiental para que resguarde o direito daqueles que virão, e que por hora não 

existem, sobrepondo assim, a responsabilidade individual, e recaindo na 

responsabilidade coletiva. 

 
 

Sob essa perspectiva é tido como direito fundamental que todas as gerações, 
na maior medida do possível, achem as mesmas condições ambientais 
encontradas pelas gerações anteriores e que essas condições se revelam 
aptas para viabilizar o seu desenvolvimento, tendo em vista que o meio 
ambiente equilibrado é tido como essencial a sadia qualidade de vida 
(BALBINO; BRASIL, 2018, p. 134).  

 
 
Cada geração deve ser responsável em manter a qualidade do meio ambiente 

para que as gerações posteriores possam desfrutar de boas condições de vida, 
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reponsabilidades coletivas que todos possuem. Visto que o problemas ambientais 

vem se tornando cada vez mais críticos, pois adquiriram considerável valor 

catastrófico atualmente. 

 

 

3.1 A VULNERABILIDADE AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO 
 

 

Os riscos que a sociedade atual enfrenta são resultados do progresso 

civilizacional, de acordo com o desenvolvimento que a sociedade moderna vai 

atingindo. Este modelo de sociedade gerador de efeitos industriais agride o meio 

ambiente de forma irreversível, por produzir elementos poluidores que podem ser 

controlados e outros que escapam da capacidade do meio ambiente suportar e da 

comunidade global superar. 

Para Macedo (2015), o autor alemão Ulrich Beck, aponta que a sociedade atual 

reconfigura-se de sociedade industrial para moderna, por gerar e distribuir riquezas. 

As riquezas chamadas de bens, é o que produz os riscos, dessa forma na sociedade 

moderna os bens podem ser distribuídos através das classes, mas os riscos não. 

Sendo assim, estes riscos são globalizados, nem pobres nem ricos estariam 

totalmente imunes a sofrer os danos causados pela degradação do meio ambiente, 

que se agravam cada vez mais a medida que o progresso vai crescendo. 

Ocorre porém, que este progresso faz parte do cotidiano das sociedades 

atuais, sendo necessário estabelecer sentimento de solidariedade e humanidade com 

a natureza, pois a humanidade depende dela para sobreviver. Segundo Macedo 

(2015), Ulrich Beck faz alguns apontamentos pessoais, que nos impulsionam a olhar 

de uma maneira mais coletiva, pois reconhecer os riscos existentes na sociedade 

moderna, possibilita que as pessoas repensem um novo cenário mundial melhor que 

queiram viver, para ser deixando as gerações futuras. 

 
 

1. A própria modernização trouxe consequências que estão hoje arriscando 
as condições básicas de vida alcançadas por via desse mesmo processo” – 
Trata-se de “uma civilização que ameaça a si mesma, na qual a incessante 
produção de riqueza é acompanhada por uma igualmente incessante 
produção social de riscos globalizados que atingem da mesma forma todas 
as nações, sem distinção; 2. A incerteza produzida pela Sociedade de Risco 
expressa a acumulação de riscos – ecológicos, financeiros, militares, 
terroristas, bioquímicos, informacionais, que tem presença esmagadora hoje 
em nosso mundo; 3. Risco não significa catástrofe, mas sim, “antecipação da 
catástrofe”. Os riscos consistem em encenar o futuro no presente de forma 
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que essa antecipação real de catástrofes futuras no presente (como as 
mudanças climáticas ou crises financeiras) possam vir a ser política que 
transforme o mundo; 4. A consciência do risco global cria espaço para futuros 
alternativos, modernidades alternativas. Os riscos globais abrem um novo 
espaço de discussão moral e política capaz de fazer surgir uma cultura civil 
de responsabilidade globalizada; 5. Os riscos atravessam a auto-suficiência 
das culturas, idiomas, religiões e sistemas, fazendo com que pessoas e 
nações que não gostariam de se relacionar passem a se comunicar em prol 
de um objetivo comum. Na medida em que um público mundial toma 
consciência dos riscos globais (mudanças climáticas, crises econômicas 
mundiais, terrorismo) que vinculam países desenvolvidos e subdesenvolvidos 
uns aos outros – então, algo historicamente novo pode emergir: uma visão 
cosmopolita, na qual as pessoas se vêem como parte tanto de um mundo em 
perigo quanto de suas histórias e situações de sobrevivência locais; 6. A 
Sociedade de Risco é também uma oportunidade social. Esta nova realidade 
histórica faz com que nenhuma nação possa mais dar conta de seus 
problemas sozinha. Aqueles que jogam só em âmbito nacional vão perder. 
Os riscos globais acabam por produzir um realismo cosmopolita, 
transnacional - coopere ou fracasse; 7. A busca dos interesses de cada um 
deve ser compatível com os de uma comunidade mais ampla. Dessa forma, 
o realismo cosmopolita significa basicamente que o reconhecimento dos 
interesses legítimos dos outros deve estar inserido no cálculo dos interesses 
de cada um. (MACEDO, 2015, on-line). 

 
 

Assim, a degradação do meio ambiente não escolhe suas vítimas, todos 

acabam sofrendo com suas consequências, porém um mais que os outros, pois quem 

tem maior poder aquisitivo fixará moradia em locais com uma infraestrutura de boa 

qualidade, longe de rios ou córregos poluídos, e até mesmo industrias. Diferente de 

pessoas quem tem menor poder aquisitivo acabam fixando moradia em locais com 

menos área verde, mais próximo a industrias e ficando expostos a diferentes tipos de 

poluição. Percebe-se portanto, que um é o oposto do outro, ocasionando assim a 

chamada exclusão ambiental. 

A degradação traz consigo inúmeras consequências, sendo possível assinalá-

los facilmente. O Direito portanto, tem papel de proteger juridicamente o meio 

ambiente, da agressões que a sociedade e empresas lançam sobre ele 

constantemente, disciplinando-os para salvar o Direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para a sadia qualidade de vida, com o intuito de proteger 

todas as formas de vida, e utilizar de maneira consciente os recursos naturais 

englobados. 

Dessa forma o direito com suas normas jurídicas possuem função de evitar o 

caos trazido pelo desastre ambiental, provendo para propiciar uma gestão preventiva, 

a partir da utilização de instrumentos hábeis para responsabilizar os poluidores do 

meio ambiente. Importante destacar que hoje em dia o perigo de ocorrer catastrófes 

ambientais, à medida que o raio de ação humana se vai alargando para propiciar seu 
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desenvolvimento economico, é grande. Logo, vivemos rodeados de perigos que estão 

cada dia mais poderosos.  

Para Brasil (2019), sob um ponto de vista racional, um dos problemas que as 

políticas de prevenção e precaução enfrentam em nosso mundo capitalista, é o valor 

dos custos que trazem consigo, pois, entende-se que os custos financeiros dessas 

medidas devem ser menores do que a remediação. Portanto, caso não seja mais 

vantajoso economicamente a prevenção à remediação, mesmo com estudos prontos, 

haverá um estímulo maior a condutas de risco. 

 

 

3.2 A DESIGUALDADE AMBIENTAL 
 

 

Para Alves (2007), desigualdade ambiental pode ser definida como a 

exposição particular de cada indivíduo ou grupo aos bens ambientais.  A ausência de 

uma infraestrutura urbana (água esgoto coleta de lixo canalização de córregos, etc.) 

e social, expõe grupos mais “pobres”, que estão inseridos a uma má qualidade de 

domicílio (terrenos mais baratos próximos aos lixões e cursos d’agua), aos riscos 

ambientais causados pela deterioração do meio ambiente. Os problemas sofridos 

podem ser: sanitários, poluição do ar, deslizamentos, enchentes, etc. 

Por seu turno Brasil (2019), mostra-nos que o conceito de desigualdade 

aponta o fato de que o capitalismo (liberalizado) fez com que os danos decorrente de 

práticas lesivas ao meio ambiente recaia sobre grupos sociais mais vulneráveis, e 

menor condição financeira. 

A desigualdade ambiental e a desigualdade socioeconômica são eventos que 

existem desde sempre no mundo capitalista atual, assim, os indíviduos de classes 

mais baixas com menos poder aquisitivo lutam diariamente contra as consequências 

e preconceitos que a este padrão social lança sobre eles, dificultanto o acesso destas 

pessoas mais pobres a condições e oportunidades de vida melhores. Por exemplo, 

uma família de baixa renda que reside em uma favela, além do sofrimento dá 

condições de vida, habitação, recursos sociais, pode estar mais suscetível a sofrer 

desabamento, poluições, enchentes, etc., danos estes que uma família de alta renda 

que mora em regiões nobres, com condições e oportunidades de vida boas no geral, 

não seria exposta tão facilmente. Deste modo, fatores socioeconômicos podem limitar 

o acesso de pessoas de classes sociais baixas a bens ambientais, bem como 



26 

 

aumentar a exposição delas a perigos e catástrofes da natureza. 

Assim Alves (2007), procurou por meio de um estudo metodológico de 

geoprocessamento no município de São Paulo identificar que  a desigualdade 

ambiental divide em maneiras desiguais as pessoas de diferentes classes sociais. 

Indivíduos inseridos em zonas pobres e periféricas são mais expostos a riscos 

ambientais e catástrofes climáticas causadas pelas chuvas por exemplo, ficando mais 

vulneráveis a sofrer pela degradação do meio ambiente. Portanto é necessário, o 

planejamento de políticas públicas sociais e ambientais, para tentar conter o aumento 

da desigualdade ambiental no município de São Paulo, para que estas pessoas 

também possam usufruir do meio ambiente saudável e equilibrado. 

 
 

O homem destrói o meio ambiente e na maioria dos casos quem sofre com 
as consequências é a camada mais vulnerável da população, geralmente 
aqueles que sobrevivem de modo sustentável da natureza. A poluição das 
águas, poluição do ar, o desmatamento das áreas florestais, a produção e o 
descarte do lixo de modo desregular, uma destruição em prol do 
desenvolvimento econômico que prejudica vida de um numero imensurável 
de pessoas, privilegia-se as demandas do presente em detrimento as 
necessidades das gerações futuras. (BRASIL, 2019, p. 33) 

 
 

Assim, as pessoas que mais sofrerão aos efeitos imediatos dos episódios 

gerados pela poluição do meio ambiente, na grande da maioria das vezes são aquelas 

mais pobres, que já possuem uma condição de vida precária, e o que se observa é 

que o Estado não as oferecem qualquer amparo para preveni-las ou evitarem 

tamanhos danos. Mas este fato, particularmente não protege pessoas de classes altas 

das poluições lançadas no meio ambiente, todos os seres que compõe ecossistema 

são prejudicados com a degradação ambiental. 

 
 
3.3 CONCLUSÕES DO SEGUNDO CAPÍTULO 

 
 
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se tornou um direito 

fundamental, conquequentemente isso trouxe uma respondabilidade a todos os 

habitantes do planeta e ao Estado, o dever de proteger e efetivar as normas que 

evitam a poluição e degradação que são lançadas sobre ele. Nós como seres 

humanos, não estamos acima da natureza, e quando respeitamos seu espaço, e seus 

direitos, somos nós que iremos colher os frutos bons dessas atitudes de preservação 
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e cuidado com ela, cao contrário será díficil viver e sobreviver neste planeta. 

 Na Constituição Federal de 1988, o princípio da responsabilidade intergeracional 

está incorporado, implicando aos brasileiros o direito de usufruir do meio ambiente da 

melhor e responsável forma possível, deixando-o conservado para que as futuras 

gerações também possam usufruí-lo nas mesmas condições que a geração anterior 

o recebeu. Ocorre que, vivemos em uma sociedade onde os interesses econômicos 

dos indivíduos são mais importantes que a saúde e o bem estar do meio ambiente e 

seus componentes.  

Para tanto, este método de desenvolvimento econômico atual deveria ser banido, 

pois gera consequencias graves e destrutivas, sendo assim o melhor caminho a ser 

seguido seria o do desenvolvimento sustentável à todas as sociedades e empresas 

do mundo. Se existe a possibilidade de melhoria como um todo para que as futuras 

gerações possam usufruir do direito fundamental à vida, e ao meio ambiente 

equilibrado com êxito, porque não dar um passo a frente, e tentar reverter todo o mal 

que já causamos a natureza? 

 Vivemos em uma sociedade onde uma árvore cortada possui um valor 

econômico maior do que ela viva, trazendo seus diversos benefícios ao planeta, como 

por exemplo, purificando o ar, e retirando gases tóxicos da atmosfera e devolvendo 

oxigenio ao planeta, este processo benefíco que as árvores fazem é de suma 

importancia para manter a vida de todos os seres vivos no planeta.  Enquanto nossa 

economia funcionar desta forma, em busca do lucro a todo custo, deteriorando os 

recursos naturais ainda existentes, as sociedades e empresas não irão mudar seus 

metódos de funcionamento e continuarão a detruir árvores, ecossistemas, matar 

animais, poluir o solo, o mar, etc, mesmo que conscientemente todos saibão que 

dessa forma estarão destruindo o planeta, e deixando um mundo pior e difícil acesso 

à vida para as futuras gerações. 

 O que é assustador é que as consequencias que já conseguimos visualizar 

atualmente, não surta nenhum efeito negativo na visão dos governos e populações 

mundiais. O termo “sociedade de risco” que foi usado pelo autor Ulrich Beck, coloca a 

sociedade contemporânea como uma sociedade de risco, porém esta sociedade não 

tem ciência que é uma sociedade de risco, pois não existe apenas um 

responsabilizado pelos danos que o meio ambiente vem sofrendo, tão menos é 

possível contabilizar os estragos que estes danos causam, sendo assim, toda parcela 

de individuos que vivem na sociedade vivem em meio a riscos e nem todos sequer 
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sabem disso. 

 Os efeitos destes males causados ao meio ambiente, a pior parte, são os 

individuos pobres de situação financeira que mais sofrem com a degradação 

ambiental, causando assim, a desigualdade ambiental. 
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4 A ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARA BENS AMBIENTAIS 
 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste a um                   

direito humano fundamental de terceira dimensão, ou de solidariedade, previsto no 

artigo 225, da Constituição Federal de 1988. É imprescindível a adoção de esforços 

no sentido de reduzir os níveis de poluição e de degradação do meio ambiente. 

Preservar o meio ambiente e protege-lo de destruição, assegurar o bem-estar das 

populações humanas, pois é um bem de uso comum do povo. Daí a importância de 

efetivação deste direito fundamental, e preservação e restauração de todo o meio 

ambiente.  

Para Murta (2019), o legislador constituinte veio dar voz ao movimento 

ecológico que já existia em âmbito internacional, fazendo com que a Constituição 

Federal de 1988, seja um forte instrumento na preservação do meio ambiente, 

expressando, em seu conteúdo, limites e parâmentos a fim que as demais legislações 

infraconstitucionais sigam.  Diante de tamanha devastação do meio ambiente, nos 

dias atuais, o Direito se coloca no papel de regulamentar e normatizar o uso dos 

recursos naturais. 

A Constituição Federal de 1988 possui um capítulo próprio para o meio 

ambiente, com intuito de assegurar o uso sustentável dos recursos disponíveis, 

colocando o meio ambiente pertencente a toda a coletividade, permitindo maior 

amplitude de responsabilidade solidária entre os cidadãos e o poder público em 

protegê-lo. Assim dispõe o capítulo VI da Constituição Federal de 1988 “Do Meio 

Ambiente”:  

 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético 
III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
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estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente; 
VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. (BRASIL, 1988). 

 
 

O meio ambiente equilibrado é imprescindível para ter acesso ao Direito à 

vida, possuir uma boa qualidade de vida, e uma boa qualidade de vida dos 

ecossistemas como um todo, o que torna sua defesa e preservação uma necessidade 

social. Direitos e garantias fundamentais fazem parte das chamadas cláusulas 

pétreas, artigo 60, § 4º da Constituição Federal de 1988:  

 
 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I -  a forma federativa de Estado; 
II -  o voto direto, secreto, universal e periódico 
III -  a separação dos Poderes 
IV -  os direitos e garantias individuais. (BRASIL,1988). 

 
 

Cláusulas pétreas são normas intocáveis que, por este motivo, não podem ser 

emendadas e tem finalidade de proteger os indivíduos perante o poder público. São 

regras que protegem a democracia, a cidadania, e garante o equilíbrio entre os 

poderes da República. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado entra 

neste quesito por ser uma um direito fundamental individual, ligado ao direito à vida, 

direito fundamental máximo. 

 
 

Em seguida, com a modernidade, há o surgimento da sociedade de massas, 
e dos conflitos de massas, havendo necessidade de intervenção do Estado a 
fim de criar novos direitos para garantir e harmonizar a convivência coletiva. 
O enfoque aqui passa a ser a coletividade, e não mais o indivíduo. Neste 
diapasão é que surgem os direitos de 3ª geração, direitos transindividuais 
influenciados por valores de fraternidade e solidariedade. (MURTA, 2019, on-
line). 

 
 

Assim, os direitos fundamentais de terceira geração, estão ligados a 

fraternidade ou solidariedade, e o meio ambiente faz parte sendo necessário para a 

sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, ou seja, todas as gerações 

humanas. 
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A Política Nacional do Meio Ambiente entende que por meio ambiente seja o 

“conjunto de condições, de leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas forma.” (BRASIL, 1981). 

Como demonstra Farias (2006), que com a Lei nº 6938/81, o Brasil passou ter 

formalmente uma espécie de marco legal para todas as políticas públicas a serem 

desenvolvidas pelos entes federativos, mas nos dias de hoje mesmo após tantas leis 

e políticas públicas sociais ambientais desenvolvidas em prol da preservação do meio 

ambiente, essas não tem se mostrado suficientes para assegurar o uso sustentável 

dos recursos naturais disponíveis. 

O reconhecimento da personalidade jurídica da natureza, é importante pois a 

tornará detentora de uma auto tutela com seus direitos, dando a ela condições de se 

renovar e desenvolver livres das ameaças de degradação ambiental causadas pelo 

desenvolvimento do sistema capitalista, e o homem no papel de integrante direto 

desse ecossistema tem o dever de protegê-la e representá-la. 

Escreve Gussoli (2014), que a definição do conceito de personalidade jurídica 

no Direito é a noção jurídica de uma pessoa, o nascimento do sujeito de direito, ou 

seja, a personalidade de jurídica dada a uma pessoa pode ser definida como a aptidão 

deste indivíduo ser titular em determinadas relações jurídicas, dessa forma se torna 

um sujeito de direitos e deveres no ordenamento jurídico brasileiro. Logo, essas 

pessoas em suas relaçoes jurídicas, já possuem a personalidade jurídica em questão 

já estabelecida pela legislação. 

Neste contexto, para Alves (2017), o Direito Civil é um dos ramos normativos 

que regula as relações jurídicas das pessoas enquanto membros de uma sociedade. 

Desta forma, entende-se que sujeitos de direito são aqueles que detém personalidade 

jurídica. A personalidade jurídica é reconhecida a todo ser humano, 

independentemente de sua vontade ou consciência. Toda pessoa é capaz de adquirir 

direitos e deveres no ordenamento normativo brasileiro, concorme exposto artigo 1º 

do Código Civil de 2002: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.” 

Por seu turno, destaca Gussoli (2014) que atribuir titularidade a relações 

jurídicas de entidades que até então eram apenas objetos, possibilita ressignificar a 

natureza em sua dignidade, bem como salvar o planeta da poluição ilimitada, 

consequentemente assim salvar a própria espécie humana, pois a vida depende 

diretamente de um planeta saudável. Logo, aplicando personalidade jurídica a 

natureza tal como seu ecossistema, haveria consequências positivas na linha da 
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defesa do meio ambiente, pois a natureza passaria a ter uma maior proteção e auto 

proteção, utilizando os seus direitos já efetivados e garantidos, assim como qualquer 

outra pessoa física ou jurídica, não sendo utilizada apenas como uso exclusivo a 

serviço do desenvolvimento do homem. 

Houve um reconhecimento deste assunto no momento atual em que o mundo 

vive, dessa forma as Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), e na 

Encíclica Laudato Si (2015), inovaram e já possuem algumas temáticas em defesa 

dos direitos da natureza, positivando novas normas jurídicas, de modo que limitam o 

uso discriminado dos bens ambientais. 

Assim, essas inovações dão um novo sentido aos direitos de entidades que 

eram apenas utilizados como serviço de exploração ao desenvolvimento do homem, 

como objetos, e com estas novas temáticas objetivam trazer dignidade a natureza, 

igual o homem já possui. 

 

4.1 A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO NA CONSTITUIÇÃO 
EQUATORIANA 

  
 

Para Murad e Viana (2016) o processo Constituinte do Equador, foi aprovado 

por meio de referendo popular e entrou em vigor dia 20 de outubro de 2008. O texto 

foi discutido no âmbito civil, impedindo que se sobressaísse apenas o desejo de 

bancadas ruralistas ou houvesse alguma manobra política. Portanto, a escolha foi 

completamente democrática. A Constituição Equatoriana revolucionou o mundo 

constitucional, sendo a pioneira em trazer consigo a natureza como sujeito de direitos, 

pois ela deu um salto à frente em relação aos outros países, no quesito proteção da 

natureza.  

Em seu preâmbulo, celebra a natureza ou Pacha Mama, vital para a existência 

humana, e invoca a sabedoria de todas as culturas que enriquecem a sociedade como 

tal (BRASIL, 2019, p. 1124). 

 
 

Nosotras e nosotros, el Pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuetras 
raices milenares, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, 
celebrando a la naturaliza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es 
vital para nuestra existência, invocando el nombre de Dios y reconociendo 
nuestras diversas formas de religiosidade y espiritualidade, apelando a la 
sabiduria de todas las culturas que nos enriquecem como sociedade […]1 

                                                
1 Tradução livre: Nós, o povo soberano do Equador, reconhecemos nossas raízes milenares, forjadas 
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(ECUADOR, 2008). 

 
 

Para Brasil (2019), a Constituição do Equador preocupada com a situação da 

natureza, consagra os direitos da Pacha Mama dentre os quais se insere o direito de 

restauração, o respeito integral a sua existência e a manutenção e regeneração dos 

seus ciclos vitais, bem como, prevê ainda o dever do Estado de incentivar proteção 

da natureza e a promoção do respeito a todos os elementos que formam o 

ecossistema pleno.  

Pacha Mama ou Pachamama, é mãe terra, divindade máxima dos povos 

indígenas dos Andes Centrais. A constituição equatoriana reconhece a Pacha Mama 

como um sujeito de direito, com base no princípio do sumakkawsay (sumak significa 

“plenitude” e kawsay, “viver”) ou Buen Vivir.  

 

Como princípio constitucional, o buen vivir surge para orientar a efetivação e a 
concretização de toda a Constituição e de toda a ordem jurídica fundamental 
do povo equatoriano. O texto constitucional daz menção ao buen vivir em eu 
preambulo e trata também dos derechos del buen vivir, que são: água e 
alimentação (artigos 12 e 13), ambiente sadio (artigos 14 e 15), comunicação 
e informação (artigos 16 a 20), cultura e ciência (artigos 21 a 25), educação (26 
a 29), habitat e vivenda (artigos 30 e 31), saúde (artigo 32), trabalho e 
seguridade social (artigos 33 e 34). (BRASIL, 2019, p. 1127) 
 
 

O Buen Vivir, se trata da comunidade viver em harmonia com a natureza e 

todos os ciclos que ela produz, dessa forma existe um equilíbrio entre o homem e a 

natureza, direitos e deveres recíprocos, afim que o homem entenda que uma ação 

prejudicial a um lado prejudica na verdade todo o conjunto de vida, colocando dessa 

forma o ser humano como parte de incorporada no ecossistema natural social. 

Assim para Brasil (2019), o Buen Vivir visa estratégias de inserção de um novo 

modelo econômico que representa uma nova cultura política solidaria, que seja capaz 

de organizar a sociedade atual de forma que as liberdades sejam eficientes para 

sustentar o bem comum de todas as pessoas e do meio ambiente. Melhor dizendo, o 

pressuposto do Buen Vivir é a educação e a sabedoria que os indivíduos inseridos em 

comunidade tem referente ao consumo que não pode ultrapassar o que o ecossistema 

consegue manter. 

                                                
por mulheres e homens de diferentes povos, celebrando a naturalização, a Pacha Mama, da qual 
fazemos parte e que é vital para a nossa existência, invocando o nome de Deus e reconhecer nossas 
diversas formas de religiosidade e espiritualidade, apelando para a sabedoria de todas as culturas que 
nos enriquecem como sociedade 
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Em seu artigo 10, a Constituição equatoriana já reconhece a natureza como 

sujeito de direitos: 

 
 
Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados enla Constitución y em los 
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 
que le reconozca la Constitución2. (ECUARDOR 2008). 

 
 

Do capitulo sétimo da Constituição do Equador, constam os direitos da 

Natureza, um documento inovador no cenário mundial, na frente de todos os países 

da América Latina no assunto de proteção ambiental e atribuição de personalidade 

jurídica a natureza, lançando instrumentos constitucionais próprios a proteção do meio 

ambiente e dos seres que o formam: 

 
 

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 
Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema. 
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 
o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados. 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 
Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas. 
Art. 73. EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 
que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 
permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 
apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 
regulados por el Estado3. (ECUADOR, 2008). 

                                                
2 Tradução livre: Pessoas, comunidades, povos, nacionalidades e coletivos são proprietários e gozam 
dos direitos garantidos na Constituição e em instrumentos internacionais. A natureza estará sujeita aos 
direitos reconhecidos pela Constituição. 
3 Art. 71. A natureza ou Pacha Mama, onde a vida se reproduz e realiza, tem o direito de ter sua 
existência plenamente respeitada e a manutenção e regeneração de seus ciclos de vida, estrutura, 
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Dessa forma, a Constituição do Equador promove a natureza a sujeito de 

direitos e prevê deveres expressos de precaução, quando a adoção de medidas pelo 

Estado para evitar impactos negativos (BRASIL, 2019, p. 1127). 

Nos artigos 71, e 72 estampa o direito da natureza como sujeito de direitos 

que merece respeito, e proteção, para poder ocorrer sua regeneração de forma 

espontânea. No artigo 71 se afirma que a “Pacha Mama” onde a vida se reproduz, e 

se realiza, tem o direito de ter sua existência integralmente respeitada e sua existência 

e a manutenção de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos 

(tradução livre).  

 

O terceiro direito tutela,  conforme inscrito no artigo 73, diz respeito a medidas 
de precaução e restrição que o Estado deve aplicar frente as atividades que 
possam conduzir a extinção de espécies, a destruição dos ecossistemas e a 
alteração permanente dos ciclos naturais. Tamém proibe a intridução de 
elementos que possam alterar de maneira definitiva o patrimônio genético 
nacional; é dizer, proíbi-se a introdução de organismo genéticamente 
modificados. (BRASIL, 2019, p. 1126).  
 
 

O artigo 73 dispõe que é proibida a introdução de organismos geneticamente 

modificados, orgânicos e inorgânicos, que possam alterar permanentemente o 

patrimônio genético nacional, ou seja, proíbe-se a introdução de organismos cujo o 

material genético ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia 

genética, por isso a importância deste artigo, para trazer uma maior segurança a 

sociedade. Visto que a introdução destes organismos geneticamente modificados, na 

natureza, quando não há fiscalização, se tornam extremamente prejudiciais a vida 

                                                
funções e processos evolutivos. 
Qualquer pessoa, comunidade, cidade ou nacionalidade pode exigir da autoridade pública o 
cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar esses direitos, os princípios 
estabelecidos na Constituição serão observados, quando apropriado. 
O Estado incentivará as pessoas físicas e jurídicas e os grupos a proteger a natureza e promoverá o 
respeito por todos os elementos que compõem um ecossistema. 
Art. 72. A natureza tem direito à restauração. Essa restauração será independente da obrigação do 
Estado e de pessoas físicas ou jurídicas de indenizar indivíduos e grupos que dependem dos sistemas 
naturais afetados. 
Nos casos de impacto ambiental grave ou permanente, inclusive os causados pela exploração de 
recursos naturais não renováveis, o Estado estabelecerá os mecanismos mais eficazes para obter a 
restauração e adotará as medidas apropriadas para eliminar ou mitigar as conseqüências ambientais 
prejudiciais. 
Art. 73. O Estado aplicará medidas de precaução e restrição a atividades que possam levar à extinção 
de espécies, à destruição de ecossistemas ou à alteração permanente dos ciclos naturais. 
É proibida a introdução de organismos e material orgânico e inorgânico que possam alterar 
permanentemente o patrimônio genético nacional. 
Art. 74. Pessoas, comunidades, cidades e nacionalidades terão o direito de se beneficiar do meio 
ambiente e das riquezas naturais que lhes permitem viver bem. Os serviços ambientais não estarão 
sujeitos a apropriação; Sua produção, provisão, uso e exploração serão regulados pelo Estado. 
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humana e ao meio ambiente. 

Por seu turno, o artigo 74 da Constituição do Equador, consagra o direito de 

não apropriação dos serviços ambientais, segundo o qual ninguém, sequer o Estado, 

pode se apropriar dos serviços ambientais (BRASIL, 2019, p. 1126).  

Outro ponto é sobre não confundir os direitos humanos com os direitos da 

natureza, a Constituição Equatoriana distingue que o direito de um não exclue o direito 

do outro, todos merecem respeito, sendo necessário ao homem a presença da 

natureza equilibrada para sobreviver. 

 

 

4.2 A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO NA CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA 
 

 

A Constituição da Bolívia, nos permite olhar mais atentamente sobre o meio 

ambiente, positivando normas em defesa do meio ambiente na dimensão jurídica, 

portanto é possível perceber a influência da cultura, dos costumes, e da religião do 

povo boliviano no texto de sua Constituição.  

Além do mais, a Constituição da Bolívia, promulgada em 2009, traz no 

preâmbulo a predominância pela busca do bem viver, baseada, no respeito por sua 

história de luta, pela sagrada Madre Tierra e pela diversidade de culturas (...) (BRASIL, 

2019, p. 1130). 

 
 

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se 
formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y 
nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta 
sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde 
entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como 
seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos 
el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El 
pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, 
inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, 
en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas 
indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las 
luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, 
construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad 
entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 
solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto 
social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad 
económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; 
en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y 
vivienda para todos (...)4. (BOLIVIA 2009). 

                                                
4 Tradução livre: Com o tempo, montanhas imemoriais foram erguidas, rios foram deslocados, lagos 
foram formados. Nossa Amazônia, nosso chaco, nosso planalto e nossas planícies e vales estavam 
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A constituição Boliviana introduziu a visão dos povos indígenas, e através de 

um modelo de democracia participativa, inovou, no âmbito jurídico a proteção 

ambiental, garantiu a participação popular, possibilitando a colocação de demandas 

locais em de cada grupo social e étnico na Constituição. 

A constituição Boliviana, reconhece o pluralismo do seu povo, e a diversidade 

culturas entre eles, e as mais diferentes manifestações culturais dentro do país, 

através do artigo 5º, inciso I: 

 
 

Artículo 5, I: Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, 
araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese 
ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, 
machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 
movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, 
uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco5. (BOLIVIA, 
2009). 

 
 

A Constituição da Bolívia, também avança de maneira primordial ao prevê a 

existência de um Tribunal Agroambiental em seu artigo 186, “o Tribunal Agroambiental 

é o mais alto tribunal especializado da jurisdição agroambiental. É governado em 

particular pelos princípios de função social, abrangência, imediatismo, 

sustentabilidade e interculturalidade”. Este Tribunal Agroambiental é especializado na 

jurisdição do meio ambiente, e compõe o poder judiciário boliviano, e presta justiça a 

todas as questões que envolvem o ecossistema, e sua biodiversidade, questões estas 

que não podem ser discutidas sob a jurisdiçãos de outras autoridades. 

                                                
cobertos de verduras e flores. Nós povoamos esta Mãe Terra sagrada com faces diferentes e 
entendemos desde então a atual pluralidade de todas as coisas e nossa diversidade como seres e 
culturas. É assim que moldamos nossos povos, e nunca entendemos o racismo até sofrê-lo desde os 
tempos terríveis da colônia. O povo boliviano, de composição plural, das profundezas da história, 
inspirado pelas lutas do passado, pelo levante anticolonial indígena, pela independência, pelas lutas 
populares de libertação, pelas marchas indígenas, sociais e sindicais, pelas Guerras pela água e 
outubro, nas lutas por terra e território, e com a memória de nossos mártires, construímos um novo 
Estado. Um Estado baseado no respeito e na igualdade entre todos, com princípios de soberania, 
dignidade, complementaridade, solidariedade, harmonia e equidade na distribuição e redistribuição do 
produto social, onde prevalece a busca pelo bem-estar; com respeito à pluralidade econômica, social, 
jurídica, política e cultural dos habitantes desta terra; coexistência coletiva com acesso à água, trabalho, 
educação, saúde e moradia para todos 
5 Traduçao livre:Art. 5, I: As línguas oficiais do Estado são o espanhol e todas as línguas das nações e 
povos indígenas camponeses indígenas, que são aimará, araona, baure, bésiro, canichana, cavino, 
cayuba, chácobo, chimán, ejjá, guarani, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, 
máquinas, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, 
quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré e 
zamuco. 
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Os poderes do Tribunal Agroambiental estão dispostos no artigo 189, da 

Constituição da Bolivia:  

 
Artículo 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las 
señaladas por la ley: 1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las 
acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales 
y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la 
flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan 
en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. 2. 
Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad 
de títulos ejecutoriales. 3. Conocer y resolver en única instancia los procesos 
contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, 
autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos 
y resoluciones administrativas. 4. Organizar los juzgados agroambientales6. 
(BOLIVIA, 2009) 

 
 

Além de ser estipulado o direito ao meio ambiente equilibrado para as 

presentes e futuras gerações, a Constituição da Bolívia em seus artigos 33 e 34, 

confere o antropocentrismo intergeracional, reconhecendo a importância de todos os 

seres vivos para a manutenção e equilíbrio do meio ambiente, não protegendo apenas 

a vida humana, e agora a vida das demais espécies também. Essa visão significa uma 

responsabilidade das gerações do presente com as gerações do futuro: 

 
 
Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 
protegido y equilibrado. El ejercicio de este Constitución Política del Estado 
derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y 
futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 
normal y permanente.  
Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una 
colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del 
derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 

públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente7. 
(BOLIVIA 2009). 

                                                
6 Tradução livre: Art. 189. São atribuições do Tribunal Agroambiental, além das indicadas em lei: 1. 
Resolver os recursos e a nulidade nas reais ações agrárias, florestais, ambientais, da água, dos direitos 
de uso e exploração de recursos naturais renováveis, água, floresta e biodiversidade; ações judiciais 
sobre atos que ameaçam fauna, flora, água e meio ambiente; e demandas por práticas que ponham 
em risco o sistema ecológico e a conservação de espécies ou animais. 2. Conhecer e resolver em uma 
única instância os pedidos de nulidade e anulação de títulos executivos. 3. Conhecer e resolver em 
uma única instância os processos administrativos contenciosos resultantes de contratos, negociações, 
autorizações, concessão, distribuição e redistribuição de direitos de uso de recursos naturais 
renováveis e outros atos e resoluções administrativas. 4. Organizar os tribunais agroambientais. 
7 Artigo 33. As pessoas têm direito a um ambiente saudável, protegido e equilibrado. O exercício desta 
Constituição Política do Estado certo deve permitir que indivíduos e comunidades das gerações 
presentes e futuras, além de outros seres vivos, se desenvolvam de maneira normal e permanente. 
Artigo 34. Qualquer pessoa, individualmente ou em nome de uma comunidade, fica habilitada a exercer 
ações legais em defesa do direito ao meio ambiente, sem prejuízo da obrigação das instituições 
públicas de agir oficiosamente contra ataques contra a comunidade. meio Ambiente. 
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A natureza na Bolivia também é abordada em textos infraconstitucionais por 

meio da Lei nº 17 de 2010 (Ley de derechos de la Madre Tierra), e da Lei nº 300, de 

2012 (Ley marco de la Madre Tierra y desarollo integral para vivir bien) (BRASIL, 

20019, p. 1130).  

Cabe pontuar, que, na constituição da Bolivia também está inserido o princípio 

do sumak kawsay, princípio que apoia a convivência em harmonia entre os seres 

humanos e a Pacha Mama. Na legislação brasileira ainda não existe menção a esse 

princípio da Pacha Mama, apenas a jurisdição que vem sido bastante utilizada pelos 

tribunais de justiça e pelo STJ do: in dubio pro natura, que do latim significa, “na dúvida 

pro natureza”, que tem sido um dos principais parâmetros para julgamentos de 

catástrofes ambientais que o país tem sofrido, resguarda que as leis ou decisões 

sempre deverão preservar o bem maior que é a natureza, caso haja dúvidas e provas 

insuficientes no processo ambiental.  

 
 
Deve-se, pois, optar pela tutela ambiental, cabendo servir-se do princípio da 
precaução e da razoabilidade, em prol da natureza. Deve-se priorizar os 
interesses das populações presentes e futuras ao ambiente sadio e 
sustentável, defendendo toda e qualquer atuação que vise a  fiscalizar mais 
efetiva e eficazmente atividades potencialmente lesivas (STJ, RE Nº 
1.238.089-RS). (BRASIL, 2019, p. 1131). 

 

 

4.3 A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO NA ENCÍCLICA LAUDATO SI

  

 

A encíclica Laudato Si do Papa Francisco é um manual completo de 

desenvolvimento sustentável, entende-se o Papa Francisco que o ser humano e a 

Terra estão conectados, sendo que são partes complementares do mesmo todo, 

portanto destruir a natureza é o mesmo que destruir o homem. 

Ao falar sobre desenvolvimento sustentável e proteção ao meio ambiente, se 

envolve também especialmente os mais pobres e vulneráveis expostos em situação 

de risco na sociedade, sofrendo muito mais em relação a indivíduos que possuem 

uma melhor condição financeira e de vida, pessoas mais pobres vivem em moradias 

precárias, próximo a áreas poluídas. O meio ambiente não equilibrado traz consigo 

inúmeras consequências negativas a todos os componentes dele, seres humanos, 

animais, plantas, e essas consequencias ruins recaem principalmente na vida dos 
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mais pobres e vulneráveis.  

A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos 

sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes 

prematuras (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 18). 

A encíclica Laudato Si do Papa Francisco é um instrumento com grande nível 

social e trata justamente sobre o que a natureza vem sofrendo há tempos, como crises 

climáticas, e poluições causadas pelo homem, devido as atividades de progresso.  

De acordo com a carta encíclica Laudato Si (2015) é importante discutir a 

relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, pois tudo está conectado. Existe a 

necessidade de debates sinceros e honestos voltados a responsabilidade da política 

internacional e local ao meio ambiente. Portanto, estabelecer novas formas de 

compreensão do valor próprio de cada er humano, economia ou poder, darão um novo 

sentido sobre o desenvolvimento e estilo de vida sustentável. 

O homem tem a responsabilidade sobre sua produção desenfreada, de super 

consumo e descarte de lixo, e por ser uma criatura racional possui  inteligência para 

cuidar do meio ambiente, e salvaguardar a Terra, por iso recai sobre o homem o dever 

de exercer seu progresso de maneira saudável em todos os âmbitos, assim levando 

em consideração o bem estar da Terra e de todos os indivíduos existentes nela.  

A carta encíclica Laudato Si (2015)  faz reflexões sobre a situação atual da 

humanidade e do mundo, embora a sociedade vive em um ritmo de vida acelerado 

causado pelas mudanças dinâmicas, se não for apresentado um novo olhar mais sério 

voltado ao desenvolvimento sustentável, as mensagens destinadas a preservação e 

proteçã de nossa Casa Comum soaram apenas como mensagens vazias sem causar 

efeitos positivos no meio ambiente. 

Ainda, a encíclica Laudato Si (2015) aponta uma urgência em 

desenvolvimento de energias limpas e renováveis, para reduzir o efeito estufa no 

planeta, sendo que estamos vivendo um ciclo vicioso que agrava cada vez mais com 

o passar dos anos, e incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais como a 

água potável, a energia e a produção agrícola. O efeito estufa faz com que o clima do 

planeta se eleve, causando o derretimento das calotas polares e o aumentando o nível 

do mar. Tal fato ocorre pelo motivo do homem tratar a natureza meramente como um 

objeto, ao seu serviço, não como seu valor verdadeiro, existem espécies já foram 

extintas em razão de atividades humanas, e por causa do homem elas já não podem 

dar gloria a Deus com sua existência.  
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Assim, a  encíclica Laudato Si alerta (2015) aponta que a perda dos recursos 

naturais implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir, no 

futuro, recursos extremamente importantes não só para a alimentação mas também 

para a cura de doenças e vários outros serviços. 

Entretanto os poderes económicos continuam a justificar o sistema mundial 

atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que 

tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o 

meio ambiente (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 45). 

É nesse sentido que a Encíclica papal, Laudato Si (2015, p. 127), busca 

examinar a situação atual em que a humanidade vive, devido a degradação ambiental. 

Embora a realidade por si só já indica a necessidade urgente de mudança, o 

documento do Papa Francisco buscou delinear grandes percursos de diálogos que 

ajudem a humanidade sair dessa espiral de autodestruição.  

A Encíclica papal, Laudato Si (2015, p. 129), reconhece que o movimento 

ecológico mundial já percorreu um longo caminho, enriquecido pelo esforço de muitas 

organizações da sociedade civil. E graças a estas ações a questões ambientais tem 

sido cada vez mais presentes e discutidas na agenda pública. As constituições do 

Equador e da Bolívia são grandes exemplos nesse sentido, e representam mudanças 

importantes e significativas no cenário atual da jurisdição socioambiental. 

Por sua vez, Gussoli (2014, p. 16 e 17) os direitos da Natureza, representam 

um interesse maior, portanto, alimentar-se de carne, cortar árvores, consumir produtos 

a base de plantas e animais, tudo isso é possível desde que o respeito por todas as 

formas de vida e a continuidade da natureza em se regenerar seja possível de forma 

natural. 

Reconhecer o direito dos bens ambientais, é reconhecer que a natureza é 

parte essencial para a sobrevivência humana, por isso, tão importante que cuidemos 

dela para que não haja maiores problemas futuros. 

 

4.4 UMA COMPARAÇÃO ENTRE A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS 
CONSTITUIÇÕES EQUATORIANA E BOLIVIANA, E A ENCÍCLICA LAUDATO SÍ 

 

 

Antes da Lei nº 6938/81 cada estado ou município possuíam autonomia para 

estipular suas políticas públicas em defesa da preservação do meio ambiente de 

forma independente, mas pouco surtia efeitos promissores pelo motivo de que nem 
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todos demonstravam interesse por essa discussão. Logo, surgiu a Lei nº 6938/81 que 

normatizou políticas públicas mais eficazes e eficientes, de modo que o Estado e os 

entes federados passassem a desenvolver atividades em defesa do meio ambiente 

saudável e equilibrado. 

A Lei nº 6938/81 foi denominada de Política Nacional do Meio Ambiente, que 

institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com objetivo de reunir e harmonizar 

todas as políticas públicas já existentes, a fim de que todos os entes da federação 

desempenhassem a mesma linha de ações em prol do meio ambiente estabelecidas 

pela lei. Depois da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 6938/81 é a mais relevante 

norma ambiental da legislação brasileira. 

A Política Nacional do Meio Ambiente possui objetivos gerais e específicos, 

sendo o primeiro previsto no caput do artigo 2º da Lei nº 6938/81: 

 
 
Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 
da dignidade da vida humana (...). (BRASIL, 1981). 

 
 

Atendendo alguns princípios que se encontram no incisos do artigo 2º da Lei 

nº 6938/81, a fim de preservar e melhorar a manutenção do equilíbrio ecológico, 

através de atividades de fiscalização e conscientização do poder público e da própria 

sociedade, por considerar a qualidade de vida do meio ambiente uma das condições 

do desenvolvimento socioeconômico, bem como, requisito essencial a proteção da 

dignidade da vida humana. 

Os demais objetivos específicos estão normatizados no artigo 4º da Lei nº 

6938/81:  

 
 
Art.  4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais; 
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 
dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública 
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sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1981). 

 
 

Os objetivos gerais e específicos da Lei nº 6938/81 norteiam os entes federados 

a um trabalho em concordância na defesa do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, procuram atingir as metas por meio de procedimentos técnicos e 

administrativos que tem como meta reduzir o impacto ambiental negativo que o 

homem causa no meio ambiente através de suas atividades econômicas e atividades 

do seu dia a dia. 

 O sistema Nacional do Meio Ambiente está inserido no artigo 6º da Lei nº 

6938/81, sendo o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 

pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

 
 
Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria 
da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA (...). 

 
 

É neste contexto, que Nathalia Mendes (2016, on-line) salienta que, ao poder 

executivo compete o exercício de controlar e fiscalizar atividades potencialmente 

poluidoras, estudando os impactos ambientais por elas causados, para 

posteriormente liberar o licenciamento ambiental. Ainda cabe ao poder legislativo a 

tarefa de elaborar leis a fim de regularizar as atividades dos órgãos ambientais, e ao 

poder judiciário julgar as ações de cunho ambiental, efetivando o controle de 

constitucionalidade das normas e dos atos administrativos. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está reconhecido na 

Constituição Federal de 1988, motivando a discursão da necessidade que todos tem 

de mantê-lo ecologicamente equilibrado e protegido de desgaste ilimitados, sendo 

uma matéria que envolve todas as espécies de vida existentes no país e no planeta. 

A degradação ambiental elevada, fere o direito fundamental da vida, o condições de 

manter a vida no planeta das presentes e futuras gerações, sendo assim a natureza 
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deve ser preservada com o propósito de sobrevivência humana. 

Ainda em conformidade com os artigos 98 e 99, inciso I do Código Civil de 

2002, o meio ambiente está enquadrado como bem público:  

 
 
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. [...] 
Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como 
rios, mares, estradas, ruas e praças (...) (BRASIL, 2002). 

 
 

Por ser bem público de uso comum do povo, a obrigação referente defesa do 

meio ambiente não cabe somente ao Estado, e sim de todos a adotarem condutas de 

proteção a ele, pois o meio ambiente pertence a todos que nele estão inseridos. 

Para Brasil (2019, p. 1135) as Constituições do Equador e da Bolívia trazem 

inovações jurídicas necessárias para enfrentas os problemas de degradação 

ambiental de maneira atual, elevando o a natureza e todas as formas de vida presente 

nela como sujeito de direitos, estabelecendo um respeito mútuo do homem e do meio 

ambiente, reforçando a responsabilidade do homem para com as outras espécies de 

vida presentes no planeta, incluindo a pluralidade social e cultural dos saberes 

milenares dos povo indígenas. 

Deilton Ribeiro Brasil (2019, p. 1136) acrescenta que a natureza atualmente, é 

vista apenas como um estoque para suprir as necessidades humanas, por isso o 

conceito filosófico do Buen Vivir inserido nas legislações dos países, é tão importante 

nos dias atuais para que haja mudanças positivas nas condições que o meio ambiente 

é exposto pelo homem, sendo assim, tirando o enfoque no antropocentrismo, e 

valorizando também o ecocentrismo que apresenta o homem como membro da 

natureza. Dessa forma, o homem tem direitos e deveres recíprocos junto a mesma, 

se comportando de maneira harmoniosa e equilibrada com o meio ambiente e todas 

os seres vivos existentes nele. 

Assim surge a importância do Direito Ambiental no ordenamento jurídico, pois 

é uma matéria que influencia diretamente na vida do ser humano desde que o mundo 

é mundo, sendo uma discussão que está presente em diversas esferas de 

conhecimento da vida planetária, portanto merece o máximo de captação de 

informações possíveis para buscar efetivar o direito da natureza frente ao homem. 

Diante o cenário que o Brasil vive da acelerada degradação do meio ambiente, a 
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demanda de realizar condutas sustentáveis em favor do mesmo é alta, sendo que as 

consequências dessas boas atitudes só irão favorecer a vida do homem no planeta, 

melhorando a qualidade de vida das presentes e futuras gerações, bem como a saúde, 

o trabalho e a cultura em geral. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

Para o homem e a natureza conseguirem viver lado a lado, com 

responsabilidades recíprocas e em harmonia, é necessário que haja normas jurídicas 

delimitando os limites de cada um. Principalmente limitar as ações do homem sobre a 

natureza, pois no geral é o ser que menos se interessa por essa temática, e o que 

mais utiliza o meio ambiente para suprir seus interesses momentâneos, e econômicos. 

Com o resultado da pesquisa, é possível reconhecer que a natureza como 

sujeito de direitos, há a possibilidade dela possuir uma personalidade jurídica, para se 

auto proteger. Isso é um avanço na linha de defesa ao meio ambiente, é ter a ciência 

que a relação de exploração sem limites deve ser proibida, possibilitando o homem 

de se desenvolver economicamente de maneira sustentável, progredindo cada vez 

mais e agredindo cada vez menos, e ainda possibilitando que a natureza se regenere 

em seu tempo. 

Assim fizeram as constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), 

recebram a filosofia do Pacha Mama e Buen Vivir, de seus ancestrais indígenas, 

compreendendo que o respeito e a preservação da Mãe Terra é cuidar de todo seu 

ecossistema, elementos e ciclos,  dessa forma criará um equilíbrio entre o homem e 

a natureza, a fim de que diminua a devassidão do meio ambiente, dando oportunidade 

as futuras gerações de usufruir uma boa qualidade de vida.  

A natureza tendo a possibilidade de evoluir seus ciclos de vida de maneira 

saudável, o ser humano também tem a oportunidade de evoluir de geração em 

geração.  

O ser humano possui inteligência para procurar formas de desenvolvimento 

economico que protejam o meio ambiente e ao mesmo tempo a econonomia, agindo 

assim prolongará a sua existência na Terra, pois a degradação ambiental traz 

consequências tanto para a natureza quanto ao homem, em suas condições básicas 

de sobrevivência. Caso não se disponha em pensar em novas maneiras de consumo 

sustentável, dificilmente o homem conseguirá reverter os prejuízos causados ao 

planeta. 

O Brasil por ser um país que possui uma vasta opção de recursos naturais, é 

um dos palcos centrais na discurssão mundial a respeito da proteção do meio 

ambiente, o que torna o direito ambiental mais que essencial e importante no 

regimento jurídico. Existem muitas normas no ordamento jurídico brasileiro que 
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resguarda e regulamenta a exploração do meio ambiente, porém na realidade são 

pouco aplicadas, sendo importante uma busca maior por medidas que tornem essas 

normais mais eficazes e respeitadas pelo poder público, sociedade e empresas. 

Usar normas jurídicas em favor da natureza, reconhecendo a ela sua 

personalidade jurídica, trará uma nova visão a sociedade de como fiscalizar suas 

ações de maneira mais direta, e responsável, afim de garantir uma boa qualidade de 

vida as presentes e futuras gerações. A vida humana depende inevitavelmente do 

meio ambiente saudável e equilibrado, em suas necessidades básicas de 

sobrevivencia, se a natureza está em crise a vida do homem também está, por serem 

parte o mesmo todo, portanto a humanidade é chamada para tomar consciência sobre 

suas atividades e no quanto afetam o ecossistema. 

Devido a situação atual que o mundo vive, em relação a degradação ao meio 

ambiente, altos níveis de gases poluentes na atmosfera, poluição, desmatamento, 

aumento do clima, etc, é necessário que ocorra uma mudança mundial da forma que 

todos os países lidam com o meio ambiente, para que possa ser possível estabelecer 

um diálogo saudável entre a natureza e o homem.  

A destruição que o meio ambiente sofre, tras consequencias tanto para ele 

próprio quanto para a humanidade, sendo que as gerações futuras viverão carentes 

de um meio ambiente saudável e equilibrado, o que consequentemente coloca em 

risco o direito fundamental à vida e a dignidade humana. 

Para tanto é necessário um planejamento maior do Estado, utilizando de seu 

poder para conter a degradação ambiental e a desigualdade ambiental que as 

populações mais pobres sofrem, aquelas pessoas inseridas em classes baixas, 

desprovidas de uma boa qualidade de vida. Uma maneira de conter o desgaste 

ambiental que estas pessoas sofrem, bem como o resto da população, seria por meio 

de políticas públicas e privadas, realizando práticas de redução de perigo e exposição 

as catástrofes ambientais. 

A Enciclica Laudato Sí do Papa Francisco (2015) abre a visão da humanidade 

a respeito dos cuidados com a nossa casa comum, o planeta Terra. O Papa Francisco 

esclarece que ainda possui esperanças, que do mesmo modo que o ser humano é 

capaz de intervir de forma negativa e poluidora ao meio ambiente, também é capaz 

de intervir de forma positiva e regeneradora junto ao mesmo. Ainda chama atenção 

que o impacto ambiental cai mais sobre as familias de baixa renda, que provem 

poucos recursos econômicos para sobreviver, ressaltando que há uma 
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responsabilidade urgente do indivíduos mais ricos intervir ajudando proteger essas 

pessoas dos desgastes ambientais, de modo que tenham o direito essencial e 

fundamental a dignidade humana. A mesma responsabilidade tem os países 

desenvolvidos com os em desenvolvimento. 

Depois de longos anos, de exploração dos recursos ambientais como se 

fossem infinitos, finalmente a consciência ambiental passou a ser uma temática de 

discussão no ordenamento jurídico de alguns países, por exemplo Bolívia e Equador, 

que buscaram em suas constituições maneiras de proteger a natureza cada vez mais, 

bem como a Eciclica Laudato Si, pois as atividades humanas econômicas e de vida 

utiliza dos bens naturais diretamente. São exemplos de documentos que o Brasil e 

outros países devem seguir em defesa do meio ambiente, para conseguir chegar a 

um modelo atual adequado na preservação e proteção do ecossistema, e todos os 

seres que nele estão inseridos. 
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