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1. INTRODUÇÃO 

 

 O tema Direito de Ingerência no domínio do ambiente se apresenta pela necessidade 

de atuação conjunta dos Estados, especialmente quando da omissão ou ação fracassada dos 

Estados em preservar o meio ambiente. 

Nessa discussão, aborda-se o princípio da soberania dos Estados, e sua relativização 

em face da ingerência ecológica, como condições de possibilidade de proteção da pessoa 

humana.  

O exame do aspecto jurídico da ingerência ecológica, envolve a soberania dos Estados 

e a proteção do meio ambienta sob a ótica do direito internacional com um direito humano 

universal. 

Portanto, pretende-se, promover o debate acerca da possibilidade de uma ingerência 

ecológica, para fins de aplicação das normas de proteção ambiental. Nesta perspectiva, o 

presente trabalho destaca o debate sobre a aplicação da ingerência como instrumento de 

proteção do meio ambiente como um direito humano no plano internacional. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa parte de uma abordagem dedutiva, uma vez que analisa a possibilidade 

aplicação da ingerência como instrumento de proteção do meio ambiente como um direito 
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humano no plano internacional bem como utiliza uma técnica de pesquisa descritiva, a partir 

das normativas internacionais acerca do tema. 

Como marco teórico foi utilizado como referenciais Michel Bachelet, François Ost e 

Antonio Augusto Cançado Trindade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A degradação ecológica aparece como um mal em curso na sociedade internacional. 

Dessa forma, observa-se que num curto espaço de tempo o meio ambiente tornou-se fonte de 

preocupação dos governos mundiais e alavancou a conscientização a respeito da necessidade 

de proteger o meio ambiente.  

Até o momento os Estados fracassaram na tarefa de gerir coletivamente o Planeta, 

porque conforme o direito internacional, os Estados são juridicamente iguais e soberanos, ou 

seja, nenhum pode ser súdito de outro. 

A ingerência ecológica esbarra no respeito que os Estados têm pela sua soberania, ou 

seja, a supremacia do poder estatal não deixa espaço para o reconhecimento do direito à 

ingerência, mesmo que seja para assegurar a proteção dos valores fundamentais do homem e 

do meio ambiente. 

A responsabilidade dos Estados em matéria ambiental investiu a missão de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. E como afirma François Ost 

(1995, p.307), “cabe-nos, a partir de agora, ser guardiões da natureza e das gerações futuras, 

cujos interesses estão indisssociavelmente confundidos, uma vez que fragilizados, ao ponto da 

mesmo de sua manutenção não estar assegurada.” 

A visão compartimentalizada com o objetivo comum de aplicação das normas 

internacionais, conforme as três vertentes dos direitos humanos exposta por Antônio Augusto 

Cançado Trindade na obra Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos (2003), 

destaca-se a proteção do ser humano em todas e quaisquer circunstâncias. 

O direito internacional humanitario deve conclamar todas as forças jurídicas ao 

mesmo tempo, cada qual oferecendo o máximo de instrumentos possíveis para atuar em favor 

dos direitos humanos e de um meio ambiental saudável. 

O meio ambiente saudável proporciona acentuado bem-estar ao acervo vivo que o 

integra. Nesse cenário, o homem tanto mais desfrutará de uma vida agradável e digna quanto 

melhores as condições ambientais. Logo, em se tratando da busca e conservação da dignidade 



 

humana, é imperiosa a coexistência harmoniosa entre o homem e os demais seres habitantes 

do espaço ambiental. 

Todos estes comentários convergem para a posibilidade de introduzir de forma 

sistemática, no domínio do ambiente, o direito de ingerência no caso de riscos ecológicos 

maiores como condições de possibilidade de salvaguardar o meio ambiente, como questão 

humanitária. 

Certamente, a ingerência internacional, segundo Michel Bachelet (1995, p.255) “é um 

meio para fazer respeitar que cada Estado o direito internacional do ambiente.” Neste sentido, 

a ingerência ecológica de um Estado noutro se manifesta como meio suscetível de impedir a 

ocorrência do dano ou restabelecer a ordem natural anterior ao acidente ambiental, como 

fundamento nos direitos humanos. 

Parece, assim, bem estabelecido que seja possível propor, nos casos de riscos 

ecológicos maiores, a ingerência. O importante é considerá-la uma expressão da própria 

soberania dos Estados, ou seja, trata-se do reconhecimento internacional do direito à 

ingerência nas questões de caráter ambiental.  

Desta forma, porque não reivindicar a ingerência como um direito dos povos, quando 

da inexecução culpada dos Estados diante do dever de assegurar o direito a condições de vida 

ecologicamente aceitáveis? Se o homem possui, antes do mais, o dever de agir na esfera do 

ambiente é razoável que a ele seja atribuído o direito de exigir dos Estados o cumprimento de 

uma obrigação ecológica dependente da responsabilidade deste. 

Sabe-se que a precursora de uma possível ingerência ecológica é ingerência 

humanitária, que deu os seus primeiros passos com a Cruz Vermelha. Mais tarde, outras 

organizações não governamentais ingressaram nessa nobre tarefa: os Médicos sem Fronteiras, 

os Médicos do Mundo, os Farmacêuticos sem Fronteiras, os Marinheiros sem Fronteiras, os 

Veterinários sem Fronteiras, entre outros (BACHELET, p.292). 

Observa-se que tanto no caso de ingerência ecológica como humanitária, o cerne da 

questão não é o direito de intervenção de um Estado no outro, mas a obrigação coletiva de os 

Estados agirem na ocorrência de violação dos direitos da humanidade e do meio ambiente, 

bens tão caros aos seres humanos. 

Destaca-se para que a ingerência não se converta em um direito do mais forte ou 

apenas em mais uma forma de intervenção ilegal travestida de interesses genuínos, faz-se 

necessária a adoção de regras ou, ao menos de princípios, para que ela ocorra. A ingerência 

ecológica não pode servir de pretexto ou de legitimação para intervenções com objetivos 

outros, que não os do meio ambiente.  



 

Finalmente, uma outra questão que não pode deixar de ser analisada é a dicotomia 

entre o conceito de ingerência para os países desenvolvidos e para os países em 

desenvolvimento. Com efeito, para os primeiros, “trata-se de organizar uma gestão dos 

recursos naturais que garanta o futuro da humanidade a longo prazo”, conjugada com a idéia 

de desenvolvimento sustentável. Já para os segundos, “é uma nova imposição dos países já 

enriquecidos pela exploração desenfreada desses mesmos recursos”, cujos benefícios serão 

sentidos apenas pelos países já desenvolvidos. Nesse contexto, está inserida a própria 

exploração da Amazônia.) Para esse impasse ainda não existe solução (BACHELET, p.354). 

 Por fim, a conciliação entre ambiente e sua proteção tem a dupla função de reformular 

a noção de soberania e de utilizá-la em função dos direitos fundamentais do homem. Quando 

isto acontecer, teremos avançado verdadeiramente no plano de efetividade dos direitos 

consagrados nas constituições dos Estados (ordem interna) e especialmente nos tratados e nas 

Declarações da ONU sobre a proteção do homem e meio ambiente (ordem internacional). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ordem internacional é estabelecida por referência à regra da igualdade e que os 

Estados somente se submetem ao direito que nasce de um acordo de vontade entre eles. 

Nestas condições, cada Estado está protegido da ingerência de terceiros pela regra da 

não-intervenção prevista na Carta da ONU. Em princípio, nenhum Estado está autorizado a 

intervir no território de outrem, principalmente nos assuntos que dependam da competência 

interna e exclusiva do Estado.  

Desta forma é necessário submeter o conceito de soberania a um novo exame. Tal 

fato suscita a reflexão sobre o direito de ingerência no domínio do meio ambiente. Certo é que 

a noção de soberania não deve ser considerada um obstáculo à pesquisa dos meios necessários 

para a proteção dos direitos fundamentais do homem. 

No entanto, a primazia dos Estados e do princípio da soberania tem como contraponto 

à proteção dos direitos fundamentais para proteção da pessoa humana. Além do que, nenhum 

país pode fazer uso de opções tecnológicas que venham acarretar riscos ao meio ambiente 

mundial. 

O reconhecimento da importância do meio ambiente já está sedimentado nas relações 

internacionais, tanto que os Estados o consagraram como um dos seus deveres e um direito 

subjetivo do indivíduo. Por isso, regras de proteção do ambiente foram criadas, entre elas, a 

ingerência ecológica, que pode ser utilizada quando um deles não respeitar o meio ambiente. 



 

A Ingerência Ecológica representa um fator de evolução das relações internacionais, e 

pode ser apresenta como um meio de aplicação das normas internacionais de proteção ao 

meio ambiente, com  um direito universal, para assegurar a natureza como um elemento 

essencia de sobrevivência da pessoa humana. 

Portanto, quando a soberania for utilizada em função dos direitos fundamentais do 

homem teremos avançado verdadeiramente no plano de efetividade dos direitos consagrados 

nas constituições dos Estados (ordem interna) e especialmente nos tratados e nas Declarações 

da ONU sobre a dignidade da pessoa humana ao meio ambiente equilibrado e garantido para 

as atuais e futuras gerações, como um direito universal. 
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