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RESUMO: A Constituição, além de organizar o exercício do poder político e 

estabelecer fins públicos a serem alcançados, cuida também de definir os direitos fundamentais 
do povo, podendo se coordenar em três categorias: o político, o individual e o social. Através da 
participação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, juntamente com toda a população, 
muito se pode fazer para preservar o meio ambiente. A conscientização das pessoas é fator 
primordial para a diminuição da poluição no âmbito internacional, haja vista que a poluição 
ultrapassa localidades. 
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ABSTRACT : The contitution organizes the political power exercise and sets public 

aims to be reached; besides it defines the people’s fundamental rights. It can coordenate itself in 
three categories such as the political, the individual and social one.  Through the Executive, 
Legislative and Judiciary, with the population, plenty of things can be done to preserve the 
environment. People’s awareness is a determinant factor to decrease the pollution in an 
international ambit because the pollution goes to farther boundaries. 
Key-Words: Constitution; Population; Environment; Awareness; Pollution. 
 
1. Introdução 

 
A preocupação do homem com o meio ambiente é muito antiga, talvez nem tanto 

quanto sua existência, e fruto da ligação de sua percepção interna com a natureza. 
Recentemente, a partir do momento em que se constatou que o crescimento humano 
desordenado e o capitalismo exacerbado comprometeriam à saúde e a qualidade de vida no 
planeta, aquela preocupação agigantou-se, principalmente entre os círculos daqueles mais 
sensíveis e conscientes da trajetória catastrófica a que tal processo poderia nos levar.  

Em conseqüência disso, no decorrer do século XX e XXI diversas Convenções 
Internacionais foram e continuam sendo realizadas em vários países para tratar de um assunto 
que preocupa toda a humanidade, a poluição do Planeta Terra. 

O presente trabalho terá como enfoque o Capítulo VI, artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988, tendo como conteúdo a ser trabalhado a postura do Estado Democrático de 
Direito frente aos Tratados e Convenções referentes aos direitos humanos, abordando princípios 
do meio ambiente consagrando-o como prerrogativa fundamental do cidadão. O Supremo 
Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que a coletividade tem como dever preservar o 
meio ambiente, e como privilégio, gozar de suas benesses; enfim visa-se ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado não só para esta como também para as gerações vindouras. 

Afinal, em se tratando de meio ambiente, o que está em jogo é um bem de valor 
incalculável e indissociável, ou seja, a vida de todas as formas de espécies vivas do planeta. 
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e Tutela de Direitos” e “Direito Ambiental” da FDC. Coordenador e Professor do Curso de Pós-
Graduação da UGF - Universidade Gama Filho/RJ. Professor titular da graduação da FACAT (FUNJOB)-  
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2. Aspectos históricos da preocupação mundial com o meio ambiente 
  

Através da história da humanidade podemos constatar que a degradação do Meio 
Ambiente é tão antiga quanto a existência das sociedades primitivas. No início os homens 
utilizavam os recursos naturais apenas para sua subsistência, mas com o passar do tempo e a 
formação das sociedades, viu-se que a natureza poderia produzir bens de consumo e que 
riquezas poderiam ser acumuladas. 

No século XIX ao surgirem as sociedades industriais, inicia-se uma era de degradação 
ambiental em decorrência do uso irracional dos recursos naturais e da emissão desenfreada de 
poluentes tóxicos. Nasce então a ideologia do liberalismo econômico. 

Nesta época o petróleo e o carvão passaram a ser fontes geradoras de energia para as 
indústrias, e a atmosfera, recebendo assim, imensa carga de gás carbônico, teve, a partir de 
então, a camada de ozônio gradativamente destruída o que vem gerando alterações climáticas 
em todo mundo, sendo este um dos problemas mais sérios na esfera ambiental devido às suas 
conseqüências. 

O crescimento da economia do século XX agravou essa situação porque entendeu-se 
serem inesgotáveis os recursos naturais. Todavia vários segmentos das sociedades civis viram o 
perigo que paira sobre todos nós a ameaçar a continuidade da vida no planeta. Passou-se então a 
refletir sobre a necessidade da tutela dos recursos ambientais. 

Em 1972, foi realizada em Estocolmo, na Suécia, a Primeira Conferência Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, visando à preservação ambiental e o equilíbrio ecológico 
global, tendo como resultado deste encontro a Declaração sobre o Ambiente Humano, 
consagrando os direitos fundamentais do homem perante o meio ambiente.1 

A Conferência de Estocolmo representa o instrumento pioneiro em matéria de Direito 
Internacional Ambiental tendo em seu texto um preâmbulo de vinte e seis princípios que 
abordam as principais questões que prejudicam o planeta e a recomendação de critérios para 
minimizá-los. Este documento serviu para inserir no plano internacional a dimensão ambiental 
como condicionadora e limitadora do modelo tradicional econômico e dos recursos naturais do 
planeta.2  

Novas relações jurídicas foram surgindo em todo o mundo, as quais passaram a exigir 
regulamentações a fim de preservar o equilíbrio social ambiental. 

No ano de 1982 aconteceu em Nairóbi um encontro para a formação de uma Comissão 
Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a fim de se fazer uma avaliação dos dez anos 
da Conferência de Estocolmo, dando como resultados já no ano de 1987 do Relatório Nosso 
Futuro Comum.3 

                                                 
1 A Declaração sobre o Ambiente Humano se compõe de 26 Princípios considerados como um 
prolongamento da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “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, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigações de 
proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. A esse respeito, as políticas 
que promovem ou perpetuam o “apartheid”, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e 
outras formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas. 
Os recursos naturais da Terra, incluindo o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas 
representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e 
futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequados. Deve ser mantida e, sempre 
que possível, restaurada ou melhorada a capacidade da Terra de produzir recursos renováveis vitais. O 
homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judicialmente o patrimônio 
representado pela flora e fauna silvestre, bem assim o seu “habitat”, que se encontra atualmente em grave 
perigo, por uma combinação de fatores adversos. Em conseqüência, ao planificar o desenvolvimento 
econômico, deve ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna 
silvestre” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19. ed., São Paulo. Atlas, 2006. p. 749-750).  
2 GUERRA, Sidney, GUERRA, Sérgio. Direito Ambiental. Rio de Janeiro. Freitas Bastos, 2005. p. 216. 
3 Ibidem, p. 217. 
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No Brasil a Constituição Federal de 1988 consagrou dois princípios fundamentais com 
relação ao cidadão em face do meio ambiente que são: a proteção ambiental, instituído no artigo 
225, assegurando a todos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado; e a função social 
da propriedade, estabelecida no artigo 186, que para o exercício desse direito, exige o 
aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio 
ambiente. 

Em junho de 1992, foi realizado no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de 
Janeiro, outro evento da “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento”, sendo este mundialmente conhecido como Rio 92, onde reuniu mais de 80% 
dos países do mundo. A Conferência realizada no Rio de Janeiro foi um ato de afirmação do 
Direito Ambiental, que obteve como fruto um verdadeiro manual de recomendações de proteção 
ambiental para toda a humanidade. Trata-se de uma declaração de 27 Princípios Ambientais que 
ficou conhecida como Carta da Terra. Esta por sua vez, reafirmou os princípios da Declaração 
de Estocolmo e adicionou outros sobre o Desenvolvimento Sustentável e o Meio Ambiente.4  

Posteriormente, no ano de 1997, na cidade de Nova York nos EUA, foi realizada a 19ª 
Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, conhecida como Rio + 5, no intuito de 
avaliar os cinco primeiros anos da implementação da Agenda 21 elaborada na Convenção da 
Rio 92.  

Outro marco importante com relação aos aspectos históricos do Direito Ambiental, foi a 
realização em 1997 de uma conferência no Japão, na cidade de Quioto, decorrente da 
Convenção-Quatro assinada na Rio-92 sobre Mudanças do Clima, vindo a receber o nome de 
Protocolo de Quioto. 

O Protocolo de Quioto foi elaborado com a presença de 39 países, e incluiu metas e 
prazos relativos à redução ou à limitação das emissões futuras de dióxido de carbono e outros 
gases responsáveis pela degradação do efeito estufa, tendo como objetivo um desenvolvimento 
mundial mais limpo e saudável. 

No ano de 2002 ocorre a Conferência de Joanesburgo, na África do Sul, que procurou a 
adoção de medidas concretas e identificações de metas quantificáveis para por em ação de 
forma concreta a Agenda 215. Nesta conferência os Estados reafirmam o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, propondo-se a construírem uma sociedade global humanitária, 
eqüitativa e solidária. 

Recentemente, em 2007 foi realizada na França uma conferência para tratar do 
aquecimento global do planeta em decorrência da destruição da camada de ozônio e o aumento 
da temperatura em todo o Planeta Terra. 

É importante ressaltar que em relação à questão ambiental, hoje já existe um Direito 
Internacional Ambiental visando a proteger todas as formas de vida existentes no planeta. 
 
3. O meio ambiente na Constituição Brasileira 

 
Meio ambiente é o complexo de relações entre o mundo natural e os seres vivos. A 

Carta Magna reconhece o meio ambiente como bem jurídico autônomo e confere a todos – 
Poder Público e cidadãos – direitos e responsabilidades para com ele. 

A Constituição é um documento jurídico, caracterizado como um sistema de normas. As 
normas constitucionais sobre meio ambiente devem ser interpretadas sob a perspectiva de sua 
efetividade, designando a atuação prática, fazendo prevalecer, no mundo dos fatos, os valores 
por ela tutelados. As normas de tutela ambiental são encontradas difusamente ao longo do texto 
constitucional de natureza processual, administrativa, penal, civil, dentre outros mais. 

                                                 
4 MAGALHÃES, Juracir Perez. A evolução do direito ambiental no Brasil. 2. ed., São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2002. p. 92. 
5 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Op. cit., p. 219. 
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Para José Afonso da Silva6, diante da tutela do meio ambiente, “o que se protege é um 
valor muito maior: a qualidade da vida humana”. Esse é o contexto que deve nortear a 
interpretação das normas constitucionais pertinentes que consubstanciam o direito a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, com uma conseqüência relevante para a garantia de sua 
eficácia e aplicabilidade, qual seja, a sua inserção no rol das matérias componentes dos limites 
materiais ao poder de reforma (art. 60, § 4º, CF). Quer dizer, a Carta Magna, ao abraçar a causa 
do direito à vida, decidiu sobre o valor de um meio ambiente equilibrado, agindo assim em 
conformidade com a proibição de que essas cláusulas sejam eliminadas ou alteradas por meio de 
emendas constitucionais. 

Ao instituir o Estado, a Constituição organiza o exercício do poder político, define os 
direitos fundamentais do povo e estabelece princípios e traça fins políticos a serem alcançados. 
Por conseqüência, as normas constitucionais podem ser agrupadas nas seguintes categorias: 
normas constitucionais de organização – traçam a estrutura do Estado; normas constitucionais 
definidoras de direitos – geram direitos subjetivos; e normas constitucionais programáticas – 
traçam fins sociais a serem alcançados pelos poderes públicos.7 

Édis Milaré elucida ao dizer que foi através da Constituição Brasileira de 1988 que nós, 
brasileiros, passamos a nos preocupar mais com o meio ambiente, 

 
marco histórico de integral valor, dados que as Constituições que precederam 
a de 1988 jamais se preocuparam com a proteção do meio ambiente de forma 
específica e global. Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão “meio 
ambiente”,  a revelar total despreocupação com o próprio espaço em que 
vivemos.8 

 
A Constituição Federal de 1988 inovou e criou o Capítulo VI, intitulado "Do Meio 

Ambiente", proclama o artigo 225, caput, que "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". Arrola, no parágrafo primeiro, as providências que o Poder 
Público deverá tomar para "assegurar a efetividade desse direito" como, por exemplo, "exigir, 
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade" 
(inciso IV) e "aplicar às pessoas físicas e jurídicas as sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados" (§ 3º). 

Uma diferença marcante do sistema de proteção ambiental é a distribuição de 
competências legislativas e administrativas, entre a União, os Estados e os Municípios. 

A Constituição, além de organizar o exercício do poder político e estabelecer fins 
públicos a serem alcançados, cuida também de definir os direitos fundamentais do povo, 
podendo se coordenar em três categorias: o político, o individual e o social. Os direitos políticos 
traduzem-se, essencialmente, na capacidade eleitoral e na capacidade eletiva pessoal da 
composição dos órgãos do Estado. Os direitos individuais são dirigidos à proteção de valores 
relativos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade privada. Os diretos sociais criam para 
o Estado certos deveres de prestações positivas, visando a melhoria das condições de vida e a 
promoção de igualdade social material.  

A Legislação Brasileira infraconstitucional inseriu a exigência da elaboração de estudos 
ambientais como condicionante para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente. 

                                                 
6 SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da Proteção do Meio Ambiente. Revista de 

Direito Ambiental, vol. 27. p. 51-57. 
7 BARROSO, Luís Roberto. A proteção do meio ambiente na Constituição Brasileira. Revista Forense, 
vol. 317. 
8 MILARÉ, Edis. Legislação ambiental do Brasil. São Paulo: APMP, 1991. p.3. 
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Indica-se ainda que o licenciamento ambiental no Brasil é "cumulativo", isto é, todas as 
obras, instalações ou atividades capazes de afetar negativamente a qualidade do meio ambiente 
devem ser licenciadas, ao mesmo tempo e dependendo do impacto, por órgãos estaduais, 
municipais, e às vezes também por órgãos federais. Ou seja, mesmo que o respectivo órgão 
estadual licencie um empreendimento, a prefeitura municipal pode avaliar os impactos do 
mesmo projeto e, se chegar à conclusão de que aquela atividade é danosa ao meio ambiente ou à 
sua população, prevalecerá a decisão negativa da prefeitura. Todavia, na prática, há poucos 
governos locais que possuem capacidade técnica para estabelecer um sistema próprio de 
licenciamento ambiental; por isso, os Municípios normalmente autorizam as atividades 
licenciadas pelo órgão estadual. 

A tutela dos interesses difusos de cunho ambiental exige ações específicas. Duas delas 
têm sede constitucional e têm operado como os principais instrumentos de proteção dos direitos 
desta natureza: a ação popular e a ação pública.  

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular atos lesivos 
ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.  

A Ação Civil Pública ficou consagrada como instrumento fundamental à proteção dos 
interesses difusos e coletivos, tendo sido arroladas entre os itens da seção dedicada às 
competências do Ministério Público atribuindo-se a ele, como função institucional, promover o 
inquérito civil e a ação pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente 
e de outros interesses. 

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário possuem papéis importantes na esfera da 
Proteção Ambiental, tais como: ao Poder Executivo foi reservada uma ampla gama de 
competências na efetivação da tutela ambiental, como por exemplo, o estudo de impacto 
ambiental; ao Legislativo foi acentuado o seu papel de controle do Poder Executivo, o poder de 
polícia; ao Poder Judiciário como o guardião supremo da efetividade das normas 
constitucionais. Os direitos assegurados constitucionalmente são suscetíveis de tutela 
jurisdicional.9 Uma certeza, entretanto temos: se tais competências forem utilizadas para o bem 
comum, para real proteção, preservação, conservação, uso racional, sustentável e equilibrado 
dos recursos naturais, muitos pontos de discórdia deixarão de existir. 

Toda alteração no meio ambiente provocada exclusivamente pela conduta ou atividade 
humana, atingindo direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem estar da população, 
atividades socioeconômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente ou a 
qualidade dos recursos ambientais é considerada impacto ambiental. 

Na tentativa de chegar ao desenvolvimento sustentável, a educação ambiental é parte 
vital e indispensável, pois é a maneira mais direta e funcional de se atingir pelo menos uma de 
suas metas: a participação da população. Assim, desenvolvimento sustentável pressupõe a 
expansão econômica permanente, com melhorias nos indicadores sociais e a preservação 
ambiental. 

Só mesmo com a prática equilibrada, ponderada e equânime dos valores dos entes 
políticos na execução diária das suas competências materiais comuns e nas legislativas 
concorrentes é que serão delineados os tênues limites – horizontal e vertical – que separam suas 
responsabilidades. 

 
4. O meio ambiente como Direito Fundamental 

 
Os Direitos Fundamentais foram constituídos através das liberdades individuais em face 

do Estado, num dualismo entre o Estado e a Sociedade Civil. Estes direitos uma vez inscritos na 
Norma Constitucional, têm eficácia imediata. A prática efetiva dos direitos fundamentais, 
portanto, está estritamente ligada ao Estado Democrático de Direito. Sendo que a democracia 

                                                 
9 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. v. 317. 
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material proporciona a efetiva atuação conjunta do Estado com a sociedade civil na 
concretização dos direitos humanos fundamentais. 

Os direitos fundamentais da pessoa humana são aqueles que todas as pessoas devem ter, 
em todo lugar e a qualquer tempo, e cuja privação causaria uma grave ofensa à justiça. 

O direito ao meio ambiente foi consagrado pela Constituição Federal de 1988 através do 
artigo 225, fazendo-se necessária à interação entre o Estado e a Sociedade Civil, para que 
pudessem laborar juntos, atribuindo a todas as pessoas a responsabilidade pela defesa de uma 
vida saudável para a presente e a futura geração. Segundo Paulo Affonso Leme Machado, “o 
artigo 225 consagra a ética da solidariedade entre as gerações. Cria-se um novo tipo de 
responsabilidade jurídica: a responsabilidade ambiental entre gerações”.10 

O desenvolvimento econômico e a preservação ambiental são temas fundamentais para 
a sociedade e que devem conviver em perfeita harmonia, de maneira que haja um maior 
equilíbrio e uma melhor justiça social entre os seres humanos. 

A Carta Magna declara em seu preâmbulo que temos um Estado Democrático de 
Direito, tendo como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, disposto no artigo 1º, 
inciso III, sendo este um valor de direito fundamental social assumindo uma postura coerente 
com o desenvolvimento da idéia da objetivação da responsabilidade em relação ao dano 
ambiental. 

O artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
preceitua a Ação Popular, consagrando como Direito Fundamental de todos os cidadãos 
brasileiros a proteção ambiental. Estabeleceu que o meio ambiente é um bem de uso comum do 
povo, assegurando a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder 
Público e à Coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo perante a presente e as futuras 
gerações e ampliou as ações judiciais na tutela ambiental. 

O direito ao meio ambiente insere-se na terceira geração de direitos fundamentais, 
sendo dotado de alto teor de humanismo e universalidade. O Direito Fundamental à preservação 
do meio ambiente revela-se na definição de ordem econômica, suas finalidades e os princípios 
que ele informa, encontram-se inseridos no artigo 170 da Lei Maior. 

Por fim, a noção de Direito Fundamental ao meio ambiente está centralizada no 
desenvolvimento social, econômico e cultural do homem, devendo ser respeitada e protegida 
para que o Estado Democrático de Direito tenha prosseguimento, já que a democracia só existe 
se houver um estreito comprometimento com a efetivação dos direitos humanos, restando a cada 
indivíduo, sociedade civil, empresas privadas, públicas e Estado, ter consciência de seus atos, a 
fim de salvaguardar o direito maior – a vida e a perpetuação das espécies no Planeta. 
 
5. O Meio ambiente como direito de terceira geração 

 
Os direitos de terceira geração sobrevieram à Segunda Guerra Mundial, reagindo aos 

extermínios em massa da humanidade praticados na primeira metade do século XX, tanto por 
regimes totalitários como democráticos.  

A geração de direitos ajustada sobre a fraternidade passa a existir dotada de um elevado 
grau de caráter de humanismo e universalidade, extrapolando a abrangência dos demais direitos 
fundamentais que se destinam à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um 
determinado Estado. Fruto da consciência contemporânea da melancólica realidade de extrema 
pobreza de determinadas nações, contrastando com a riqueza e o desenvolvimento de outras, 
nasce a reflexão sobre temas concernentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à 
comunicação, ao direito de propriedade e ao patrimônio comum da humanidade. 

A Carta Magna estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever e 
direito fundamental de toda coletividade, tratando-se, pois de direito difuso, enquadrando-se 
como direito de terceira dimensão ou geração. 

                                                 
10 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Meio Ambiente e Constituição Federal. In: Direito Ambiental em 

Debate, v. 1. FIGUEIREDO, Guilherme Purvin de (Coord.). Rio de Janeiro. Esplanada, 2004. p. 225. 
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Os direitos de primeira geração são aqueles onde o Estado visa resguardar os direitos 
fundamentos ligados à liberdade, à vida e à propriedade. São os direitos que têm por titulares o 
indivíduo. São oponíveis ao Estado, e se traduzem como faculdades ou atributos da pessoa, 
valorizando primeiro o homem singular, o homem das liberdades abstratas, o homem da 
sociedade mecanicista, que compõe a sociedade civil, tendo dominado o século XIX. Os direitos 
de segunda geração possuem status positivo, ou seja, demandam comportamento ativo do 
Estado, visando à realização da justiça social, cultural e econômica que dominaram o século 
XX. Nasceram juntamente com o princípio da igualdade, dominando, por completo, as 
Constituições do segundo pós-guerra. Na terceira geração dos direitos fundamentais 
encontramos os direitos de fraternidade, de caráter altamente humano e universal, tendo como 
objetivo a proteção dos interesses difusos, da coletividade. Que na concepção de Karel Vasak, é 
identificado em número de cinco direitos, tais como, direito ao desenvolvimento, direito da paz, 
direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e, 
finalmente, o direito de comunicação. Por fim temos os direitos fundamentais de quarta geração 
que são os direitos de solidariedade, direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo, sendo que deles dependem a concretização da sociedade aberta ao futuro.  

Em suma, são direitos fundamentais de primeira geração os direitos individuais e 
políticos, os de segunda geração os direitos sociais, os de terceira geração os transindividuais e 
dos povos e, finalmente, os de quarta geração, os das gerações futuras. 

Colhendo a lição de Norberto Bobbio11 vemo-lo ressaltar que as referidas gerações 
evolutivas dos direitos fundamentais evidenciam sua característica materialmente aberta e 
mutável, revelando a historicidade e relatividade dos direitos fundamentais. 

Elucida Bonavides12 ao descrever que “dotados de altíssimo teor de humanismo e 
universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século 
enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 
indivíduo, de um grupo, ou de um determinado Estado”. “Um sistema de direitos se faz 
conhecido e reconhecido, abrem-se novas regiões da liberdade que devem ser exploradas”.  

A terceira geração dos direitos fundamentais, segundo Pérez Luño13, atualmente tende a 
se polarizar em torno de temas como o do direito à paz, o dos direitos dos consumidores, o do 
direito à qualidade de vida ou à liberdade de informática (controle sobre o indivíduo e sua 
liberdade e intimidade, em função dos bancos de dados pessoais, meios de comunicação). 
Cresce, com intensidade, a convicção de que se trata de geração de direitos complementadora 
das fases anteriores, que se apresenta como resposta à chamada “poluição das liberdades”, que 
significa, no entender de alguns setores da teoria social anglo-saxã como uma erosão e 
degradação dos direitos fundamentais ante determinados usos das novas tecnologias. Isto por 
que a revolução tecnológica têm redimensionado as relações tanto do homem com o semelhante, 
como com a natureza e alterando as relações com seu próprio contexto, onde certamente estas 
mutações não têm deixado de influir na esfera dos direitos humanos.  

Paulo Bonavides faz esclarecimento à Terceira Geração dos direitos fundamentais - o 
direito ao meio ambiente e à qualidade de vida. Trata-se de uma “questão de grande importância 
que tem suscitado inquietação, é o trato do homem com o meio ambiente em que está inserido, 
que condicionou sua existência e que pode, juntamente com ele, vir a ser destruído. As novas 
tecnologias concebem o domínio e a exploração da natureza, cujos resultados agora se 
constituem em preocupação cotidiana. A exploração acelerada das fontes de energia, a 
contaminação e a degradação do meio ambiente têm apresentado repercussão no habitat humano 
e no próprio equilíbrio psicossomático dos indivíduos. Um progresso técnico irresponsável 

                                                 
11 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. 
12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 516. 
13 SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da Proteção do Meio Ambiente. Revista de 

Direito Ambiental, vol. 27. Cit., p. 182. Também é o entendimento do ilustre jurista hispânico, LUÑO, A. 
E. P. Los Derechos Fundamentales. 5ª ed. Madrid: Ed. Tecnos. p.15. 
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move forças da natureza que não são possíveis de serem controladas, o que causa preocupação 
com a possibilidade de um suicídio coletivo”. 14 

O Supremo Tribunal Federal, através do voto do Min. Celso de Mello (relator) já se 
posicionou no sentido de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito 
da coletividade, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, portanto, de 
terceira geração, incumbindo ao Estado e à coletividade o dever de defender e preservar o meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações.15 

Para concluir, o direito de terceira geração deve envolver a todos, não adiantando um só 
indivíduo ou país lutar por um meio ambiente equilibrado. É fundamental a participação da 
coletividade, visando à proteção em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 
6. Considerações finais 

 
Ao término da análise o que se procurou apresentar é que o meio ambiente no âmbito 

dos direito fundamentais não se limita à poluição advinda da industrialização, mas abrange um 
universo muito mais complexo, que envolve todo o planeta, podendo colocar em risco a saúde 
mundial. Importa ressaltar que a democracia material proporciona a efetiva atuação conjunta do 
Estado com a sociedade civil na concretização dos direitos humanos fundamentais. 

Através da participação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, juntamente 
com toda a população, muito se pode fazer para preservar o planeta. A conscientização das 
pessoas é fator primordial para a diminuição da poluição no âmbito internacional, haja vista que 
a poluição ultrapassa localidades. 

A Carta Magna estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever e 
direito fundamental de toda coletividade, tratando-se, pois, de direito difuso, enquadrando-se 
como direito de terceira dimensão ou geração. Tal direito visa conservar a integridade do ser 
humano, cuidando dos valores da dignidade, da cidadania e dos outros valores que o leve a um 
estado de vida melhor e de convivência pacífica com o Planeta Terra. 

O desenvolvimento econômico e a preservação ambiental são temas fundamentais para 
a sociedade devendo conviver em perfeita harmonia, de maneira a tocar um maior equilíbrio 
ambiental e justiça social entre os seres humanos. 
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