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RESUMO 

As exigências requeridas por uma Sociedade fadada à produção constante de riscos 

globais, cujos efeitos não são percebidos imediatamente, exigem do Direito uma nova 

Teoria do Risco que ofereça uma proteção ambiental mais completa, e da mesma forma 

seja compatível com os ideais de eficiência econômica requeridos pela Indústria 

moderna. Com a expansão dos métodos e tecnologias no que diz respeito à exploração e 

produção de petróleo, há também a constante ampliação das fronteiras exploráveis, 

notadamente em águas ultra-profundas com a Camada Pré-Sal, no Brasil, ou as ainda 

incipientes pesquisas de nódulos polimetálicos e outros recursos minerais em águas 

internacionais, na Área, a exemplo do Atlântico Sudoeste pelo Programme on Ocean 

Science in Relation to Non Living Resources (OSNLR), um estudo global 

compartilhado com a Intergovernamental Oceanographic Commission, da UNESCO 

(IOC UNESCO) e com a Division of Ocean Affairs and Law of the Sea (UNDOALOS). 

Dessa maneira, almeja-se analisar a correlação existente, e as eventuais colisões, entre o 

direito ao meio ambiente equilibrado e o livre exercício da atividade econômica, bem 

como a ocorrência de dano ambiental na perspectiva das atividades de exploração de 

petróleo e de outros recursos naturais em águas internacionais, especificamente na Área, 

sob a luz do princípio constitucional do desenvolvimento sustentável e sua legitimação 

pela tutela internacional do meio ambiente. Assim, pretende também o presente trabalho 

avaliar o regime jurídico da exploração e produção de petróleo em águas internacionais, 

notadamente na Área, e avaliar, nesse contexto, como podem os instrumentos e 

mecanismos constitucionais de proteção ambiental imiscuir-se na esfera de 

internacional proteção ao meio ambiente como forma de garantir às presentes e futuras 

gerações um meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da 

Constituição Federal, mesmo diante de tantos riscos apresentados pela atividade de 

exploração e produção de petróleo em águas internacionais. Nesse ínterim, pretende-se, 

ainda, investigar a possibilidade de responsabilização futura do dano ambiental como 

forma de garantir esse postulado constitucional e, para tanto, ambiciona-se delimitar o 

conceito de dano ambiental e suas implicações diante do princípio constitucional da 

proteção ao meio ambiente. Diante de tudo o que fora exposto, pretende este trabalho 

contribuir para a evolução da nova Teoria do Risco Ambiental, transformando o Direito 

em algo mais que um elemento corretivo ou punitivo nessa sociedade, mas que seja um 

instrumento jurídico de gestão de riscos, podendo ser acionado antes mesmo da 

consolidação do dano. 

 

Palavras-chave: Direito do Petróleo. Dano ambiental futuro. Águas internacionais. 
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ABSTRACT 

The demands brought by a society doomed to the constant production of global risks, 

which whose effects are not immediately noticed effects are not perceived immediately, 

claim from the Law a new Theory about the Risk, that would offer a broad 

environmental protection, at the same time it would still be compatible with the idea of 

economic efficiency, required by the Modern Industry. The expansion of the methods 

and technologies regarding the exploitation and production of oil causes the constant 

expansion of the exploitable boundaries, especially in ultra-deep waters with the Pre-salt 

layer, in Brazil, or the still incipient research about the polymetallic nodules and other 

mineral sources in international waters, like the Atlântico Sudoeste, by the Programme 

on Ocean Science in Relation do Non Living Resources (OSNLR), a global study 

performed in partnership with the Intergovernmental Oceanographic Commission, from 

UNESCO (IOC UNESCO) and also with the Division of Ocean Affairs and Law of the 

Sea (UNDOALOS). Thus, we aim to analyze the correlation, and possible collisions 

between the right to a balanced environment and the free exercise of economic activity 

and the occurrence of environmental damages from the perspective of the exploitation 

activities of oil and other natural resources in international waters, specifically in the 

Area, from the constitutional principle of sustainable development and its legitimacy by 

the environmental international protection. Therefore, this study also aims to evaluate 

the legal framework for exploration and production of oil in international waters, 

particularly in the Area, and appraise how the constitutional instruments and 

mechanisms for environmental protection can impact on the international environmental 

protection system in order to ensure the present and future generations an ecologically 

balanced environment, laid down in Article 225 of the Brazilian Constitution, even with 

so many risks posed by the activities of exploitation and production of oil in 

international waters. In the meantime, we intend to also intend to investigate the 

possibility of future liability for environmental damage in order to ensure that 

constitutional principle and, consequently, and try to define the concept of 

environmental damage and its implications on the constitutional principle of 

environmental protection. Given all that was in summary, this work aims to contribute 

to the evolution of the new Theory of Environmental Risk, turning the law into 

something more than a punitive or corrective element in this society, but into a legal 

risk management, that may be triggered even before the consolidation of the damage.  

Keywords: Petroleum law. Future environmental damage. International waters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Direito Ambiental tem, talvez mais do que qualquer outro ramo do Direito, o 

condão de definir direitos e obrigações não apenas para as gerações presentes, mas 

também se presta a tutelar situações vindouras, das quais participarão as futuras 

gerações. Eis o princípio da equidade intergeracional
1
.  

Este princípio inserido na Constituição Brasileira, manifesta-se como 

desdobramento do princípio do desenvolvimento sustentável, cujo conceito foi definido 

no Relatório Brundtland, em 1987
2
, que nos insta a ver o meio ambiente como um 

legado, deixado pelas gerações passadas às gerações presentes. Essas têm, por sua vez, a 

faculdade de usufruir deste legado, mas a responsabilidade de passá-lo adiante às 

gerações futuras de maneira a permitir a igualdade de acesso aos recursos naturais e a 

qualidade deste e suas benesses, em condições não aquém das recebidas.  

Muito embora as bases desse princípio encontrem azo em instrumentos 

internacionais
3
, está previsto normativamente em nossa Carta Magna, no art. 225, caput, 

onde reza 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. 

                                                           
1
 WEISS, Edith Brown. Intergenerational  equity: a legal framework for global environmental change. In: 

WEISS, Edith Brown. Environmental change and international law: new challenges and dimensions. 

Estados Unidos: United Nations University Press, 1992. Disponível em: < 

http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee0y.htm#12. intergenerational equity: a legal 

framework for global environmental change > Acesso em: 3 de maio de 2012. 
2
 O Relatório Brundtland, publicado em 1987, foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, que definiu como desenvolvimento 

sustentável “o desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.” FERREIRA, Gustavo 

Assed. Desenvolvimento sustentável. In: Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do 

desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005. p.83. 
3
 Preâmbulo da Carta das Nações Unidas; Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

Preâmbulo da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, de 1971; Conferência de 

Estocolmo, de 1972 (Princípio 6º); Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992 

(princípio 3º); Preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992. 
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Parte da doutrina se manifesta das mais diversas formas sobre como se revela e 

se comporta o alcance da tutela ambiental. O direito à proteção do ambiente seria uma 

maneira, tomando forma dos deveres de proteção do Estado em seu dever de combater 

perigos concretos que incidem sobre o meio ambiente no afã de proteger outros direitos 

fundamentais imiscuídos e correlacionados ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (direito à vida, direito à saúde, direito à integridade física e moral, etc.), 

bem como proteção direcionada aos jurisdicionados por agressões ao meio ambiente 

executadas por outros particulares
4
.  

De outro lado, a literatura afirma que a tutela ambiental consubstanciar-se-ia no 

dever de evitar e prevenir os riscos ambientais, através de medidas protetoras, 

preventivas e precautórias
5
. E, por fim, há quem trabalhe a tutela ambiental como o 

dever e obrigação do Estado em monitorar em especial os sérios riscos ambientais que 

ameacem à vida dos jurisdicionados, mediante, inclusive, a adoção de sistemas de 

monitoramento e alerta imediatos
6
. 

Há, portanto, a obrigação constitucional patente do Estado em assegurar o 

desfrute adequado do direito insculpido art. 225 da maneira que estiver ao seu alcance, 

sobretudo se tratando do bem protegido tutelado, que vai além do meio ambiente, mas 

de tudo com ele relacionado, inclusive uma gama de outros direitos fundamentais. 

                                                           
4
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente como direito subjetivo. In: CANOTILHO, 

José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 188. 

Apud SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Breves considerações sobre os deveres de 

proteção do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria ambiental. Revista de Direito 

Ambiental. São Paulo, v. 15, n. 58, abr./jun. 2010, p. 45. 
5
 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 3 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p.12. apud SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago, idem, p. 45. 
6
 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Direitos Humanos e o meio ambiente: paralelo dos 

sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: SAFE, 1993, p.75. apud SARLET, Ingo Wolfgang; 

FENSTERSEIFER, Tiago, idem p. 46. 
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 Da atenta leitura do art. 225 da Constituição Federal é possível observar que o 

direito ao meio ambiente é destinado a todos, sem distinção
7
. Claro que o artigo em 

questão visa à proteção constitucional do meio ambiente dentro das fronteiras 

brasileiras, dentro do espaço destinado à sua jurisdição e àqueles que são submetidos ao 

ordenamento jurídico pátrio.  

 Vale trazer, neste ponto, uma rápida abordagem sobre o que é essa jurisdição e 

quais são os seus limites. Em síntese, a jurisdição é uma das expressões do poder 

estatal, resumida à capacidade que o Estado tem de decidir de maneira imperativa e 

soberana e, dessa forma, impor suas decisões, tudo isso mediante o processo, em que o 

Estado busca a pacificação do conflito instaurado de maneira imparcial.  

 Dentre os vários princípios que permeiam o conceito de jurisdição, como o da 

investidura, que corresponde ao ideal de que essa jurisdição só poderá ser exercida por 

quem tenha sido regularmente empossado na qualidade de juiz (autoridade e pessoa 

física representante do Estado-Juiz) ou, ainda, o da inafastabilidade, expresso na 

Constituição Federal, art. 5º, XXXV, que garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, 

pelo qual o Estado-Juiz não pode negar apreciação a qualquer pretensão fundada em 

direito, está o princípio da aderência ao território, de maior importância para o presente 

estudo. Tal princípio limita a atuação do Estado e o alcance de sua soberania ao 

território nacional, bem como os magistrados só possuem autoridade nos limites 

territoriais do Estado
8
. 

Dessa maneira, diante da existência do princípio da aderência ao território, a 

atuação do Estado está limitada aos limites territoriais. Entretanto, a doutrina aponta “a 

natureza transnacional da tutela ambiental e do caráter universal das necessidades de 

                                                           
7
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 105-107. 
8
 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

Teoria Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 131-137. 
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tutela ambiental” 
9
. É aí onde se concentra o nosso estudo: na possibilidade de proteção 

Constitucional do meio ambiente além dos limites territoriais, visando à prevenção, à 

contenção ou à reparação de determinado dano para que este não venha a atingir as 

nossas fronteiras. 

Assim, tomando em conta tais proposições, a necessidade de proteção 

internacional ambiental, inclusive como meio efetivador do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado insculpido no art. 225 de nossa Constituição, se reflete nos 

diversos acordos bilaterais e multilaterais celebrados pelo Brasil.  

A doutrina é bem clara quanto à impossibilidade de ‘fronteirização’ do meio 

ambiente e a necessidade de ‘desfronteirização’ de sua defesa
10

, e haver a possibilidade 

de ação por parte do Estado brasileiro além de seus limites a fim de preservar e garantir 

o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado aos seus nacionais, por 

conseguinte, garante também o mesmo direito a outras nações. 

Fazer isso mediante a aplicação de acordos e tratados, utilizando-se das Relações 

e Organizações Internacionais, é uma forma de efetivar e aplicar o princípio contido no 

art. 4º da Constituição Federal, em seu inciso IX, de cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade. Entretanto, o que aqui propomos é a possibilidade de 

intervenção estatal direta através de sua carta constitucional – e não somente através de 

instrumentos internacionais –, como complemento e incremento aos recursos de 

                                                           
9
 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 96.  
10

 Nesse mesmo sentido, em defesa da desfronteirização da proteção ambiental, Cf. DIMOULIS, Dimitri. 

MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012; DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008; 

MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco – Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 

6ª ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009; OLIVEIRA, Diogo Pignataro; 

XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. As águas transfronteiriças e o direito internacional público: 

integração necessária à proteção ambiental. Revista Digital Constituição e Garantia de Direitos. v. 1, p. 

16-33, 2007, dentre outros. 
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proteção já existentes, diante da ameaça ao direito humano e fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Esse estudo toma em conta o incremento dos métodos de exploração e produção 

de petróleo na modalidade off-shore
11

 pelo Brasil, que tomaram mais importância com o 

advento da camada pré-sal
12

. Diante deste novo fato, a possibilidade de exploração em 

grandes profundidades por empresas brasileiras como a PETROBRAS
13

 coloca-nos em 

nova perspectiva, uma vez que torna mais próxima, e cada vez mais real, a possibilidade 

de exploração em águas internacionais, onde há a maior concentração de águas 

ultraprofundas
14

, a partir do desenvolvimento de tecnologias desta magnitude.  

Por exemplo, no já no quinto round de licitações feito pela Agência Nacional do 

Petróleo (doravante, ANP), ocorrido em 2003, foram licitados blocos que estão há mais 

de 180 milhas náuticas, bem próximos do limite da Zona Econômica Exclusiva 

(doravante, ZEE)
15

. Já na décima rodada de licitações, foram licitados blocos além 

desse limite. 

Assim sendo, a exploração de recursos naturais em águas internacionais, 

sobretudo a exploração de hidrocarbonetos, poderá gerar efeitos danosos à biota 

marinha. As atividades de exploração e produção de petróleo são sabidamente 

                                                           
11

 Operado ou que se localiza no mar. FERNÁNDEZ, Eloi Fernández y, PEDROSA JUNIOR, Oswaldo 

A., PINHO, António Correia de. Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa: exploração e produção 

de petróleo e gás. Lexikon: PUC-Rio, 2009, p. 328. 
12

 Reservas petrolíferas, que caracterizam novas fronteiras exploratórias e que se encontram em camada 

de sal abaixo do leito marinho (abaixo das camadas pós-sal e sal), em lâmina d’água de grande 

profundidade (por exemplo, entre 1,5 mil e 3 mil metros e soterramento entre 3 mil e 4 mil metros). 

FERNÁNDEZ, Eloi Fernández y, PEDROSA JUNIOR, Oswaldo A., PINHO, António Correia de. Op. 

Cit., p. 382,383. 
13

 PETROBRAS. Cada vez mais fundo. Disponível em: < http://www2.petrobras.com.br/presal/cada-vez-

mais-fundo/> Acesso em: 11 de Maio de 2010. 
14

 Águas oceânicas situadas em áreas com lâmina d’água, em geral, acima de 1.500m. FERNÁNDEZ, 

Eloi Fernández y, PEDROSA JUNIOR, Oswaldo A., PINHO, António Correia de. Op. Cit., p. 13. 
15

 AGÊNCIA Nacional do Petróleo. Brasil-Rounds. Disponível em: < http://www.brasil-

rounds.gov.br/portugues/coordenadas_dos_setores.asp >. Acesso em: 14 de novembro de 2011. 
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potencialmente danosas, e como mencionado alhures, não há a possibilidade de 

ausência de poluição, principalmente quando se trata desse tipo de atividade.  

Logo, havendo a certeza do dano ambiental, se não respeitados os limites do 

mínimo tolerável, constatar-se-á a ocorrência do dano ambiental coletivo, do dano ao 

próprio meio ambiente como atividade lesiva passível de reparação, assim como do 

dano ambiental reflexo, caso os efeitos nocivos do dano ambiental ocorrido cheguem às 

áreas de jurisdição nacional e seu litoral e atinjam às esferas individuais, de pessoas 

físicas ou jurídicas (como efeitos adversos à atividade econômica), o que, ainda, nos 

dirige à possibilidade de dano ambiental futuro, o que dificulta as possibilidades de 

exigências de reparação. 

Dessa maneira, será destinado o segundo capítulo deste trabalho ao estudo do 

regime jurídico da exploração e produção de petróleo em águas internacionais, 

delineado pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, conhecida como 

Convenção de Montego Bay, envolvendo tanto a regulação e divisão das áreas 

marítimas, quanto a especificidade da exploração de recursos na ‘Área’
16

, que com o 

intuito de tratar o tema de uma maneira mais pedagógica, deve-se entender como Área, 

a título introdutório, a região de onde se pode extrair material economicamente 

explorável, normalmente de origem mineral, e que não está sob a jurisdição ou controle 

de qualquer Estado; ou seja, o solo, subsolo e leito do mar imediatamente abaixo das 

águas internacionais. Debruçar-se-á em tópico próprio sobre o tema. 

Após isso, no terceiro capítulo, abordar-se-á como se dá – ou como se deverá 

dar, uma vez que ainda não há efetivamente exploração e produção de petróleo em 

                                                           
16

 Segundo o art. 1º da Convenção de Montego Bay, ‘Área’ significa o leito do mar, os fundos marinhos, 

e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional. A fim de tratar o tema de uma maneira mais 

pedagógica, deve-se entender como Área, a título introdutório, a região de onde se pode extrair material 

economicamente explorável, normalmente de origem mineral, em que não está sob a jurisdição ou 

controle de qualquer Estado; ou seja, o solo, subsolo e leito do mar imediatamente abaixo das águas 

internacionais. Debruçar-se-á em tópico próprio sobre o tema. 
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águas internacionais – a proteção internacional do meio ambiente diante da exploração e 

produção de petróleo em águas internacionais, sobretudo no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (doravante, ONU). Far-se-á, ainda, um apanhado histórico de como se 

deu a evolução do direito internacional do meio ambiente, desde suas primeiras 

aparições até sua consolidação como tópico cativo na agenda de discussão de diversas 

organizações internacionais. 

Ainda nesse mesmo capítulo, serão abordados quais são os mecanismos hoje 

existentes para dar efetividade a essa proteção, bem como qual o papel desses 

instrumentos e organismos internacionais de tutela ambiental na efetivação do direito 

constitucional a um meio ambiente ecologicamente equilibrado consistente no art. 225 

da Carta Brasileira. 

A partir de então, discorrer-se-á quais os reflexos do princípio do 

desenvolvimento sustentável na exploração e produção de petróleo dentro do Estado 

Brasileiro. Tentar-se-á discorrer sobre como o princípio do desenvolvimento sustentável 

se insere nessa determinada atividade exploratória de modo a garantir a efetividade do 

direito ao meio ambiente equilibrado. 

Dessa forma, estabelecida a relação entre o princípio do desenvolvimento 

sustentável e a atividade de exploração de petróleo em águas internacionais, o presente 

trabalho intentará defender a impossibilidade de compartimentalização do meio 

ambiente e necessidade de desfronteirização da tutela ambiental como condição sine 

qua non à eficácia e efetividade do art. 225 do Constituição Federal. Para tanto, 

explorar-se-á, posteriormente, quais os meios jurisdicionais de garantir a consistência 

deste princípio. Pode este regime constitucional acerca da exploração de petróleo e a 

proteção ambiental, acoplado ao princípio do desenvolvimento sustentável, surtir efeitos 
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além-mar, em águas internacionais, com o objetivo garantir a efetividade do art. 225, 

CF e assim, possibilitar a desfronteirização da tutela ambiental? 

Por fim, estudar-se-ão quais as implicações jurídicas quando da ocorrência de 

dano ambiental – seja ele atual ou futuro – decorrente de exploração de petróleo em 

águas internacionais, e quais seus reflexos no que diz respeito à reparação e 

responsabilização do Estado pelo dano ambiental, mesmo quando além dos limites de 

sua jurisdição.  

Assim, serão abordados nesse último capítulo qual o regime jurídico do dano 

ambiental e como se dá a responsabilidade civil e o dano ambiental no ordenamento 

jurídico brasileiro. Nesse ponto, discutir-se-á a possibilidade de aplicação do instituto da 

responsabilidade civil e a possibilidade de indenização e reparação ao dano ambiental 

ainda não ocorrido, porém, cujas possibilidades de ocorrência são tidas como certas a 

partir de dados probabilísticos de alta certeza científica – o dano ambiental futuro. Será, 

então proposta a evolução da teoria do responsabilidade civil pátria, que requer a 

existência do dano real ou atual para sua incidência, para uma teoria de responsabilidade 

civil pautada num regime de gerenciamento de riscos, sobretudo ambientais. 

Apresentado isso, será, então, delineada como será a aplicação dessa teoria ao dano 

ambiental futuro decorrente da exploração de petróleo em águas internacionais. 
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2. REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

EM ÁGUAS INTERNACIONAIS. 

  

É com o Mar que começam os grandes esforços da humanidade na busca pela 

conquista da soberania, do alargamento das sobre as quais tem controle e reivindica o 

poder. Entretanto, o exercício da soberania se fundamenta no valor de uma variável 

elementar. Essa variável, pois, consiste na aplicação otimizada dos resultados e avanços 

tecnológico-científicos, atrelados a outras variáveis, as características sociológicas e 

políticas da comunidade em questão, que irá determinar o sucesso das respostas aos 

desafios propostos pela comunidade internacional
17

. É o que trará as respostas aos seus 

interesses políticos e determinará os limites da soberania pretendida. 

Diante dessa corrida pela soberania e sendo o mar o ícone por essa disputa, a 

comunidade acadêmica internacional, que liderava o pensamento político à época, passa 

a criar doutrinas a respeito do mar e sua totalidade que foram ladeando e guiando o 

Direito do Mar da forma que conhecemos hoje. La Pradelle considerava, de um lado, ter 

o mar a característica de patrimônio comum da humanidade. Posteriormente, publicou 

na Révue Générale de Droit Interational Public a teoria na qual considerava que as 

águas adjacentes à costa do Estado que constituíam o mar territorial consistiam, em 

verdade, num conjunto de servidões em matéria aduaneira, militar e alfandegária
18

. 

Mais tarde, o mesmo autor continua a desenvolver sua teoria do mar enquanto 

patrimônio comum da humanidade e reconhece a necessidade de uma organização 

internacional com o fim de assegurar uma exploração equilibrada e que gerisse os 

interesses da humanidade no que tange às riquezas dos fundos marinhos
19

. Charles 

Dupuis, em oposição aos pensamentos idealistas de La Pradelle, afirmava que aquelas 

                                                           
17

 SANTOS, Victor Marques. A Humanidade e seu patrimônio. Lisboa: ISCSP, 2001, p. 499. 
18

 LA PRADELLE, Albert de. Le Droit de L’Etat Sur La Mer Territoriale, in Révue Générale de Droit 

Interational Public, 1898. 
19

 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 80. 
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idéias eram dotadas de demasiado idealismo, se incompatibilizando com os 

comportamentos da sociedade atual, cujos valores mais relevantes estavam fixados no 

poder e interesses absolutos de cada Estado
20

. 

Nesse cenário, cujo pano de fundo consistia no surgimento de correntes 

doutrinárias que divagavam sobre direitos e deveres dos Estados e a utilização do 

cenário marítimo, surge a Conferência Internacional de Haia de 1930, cujo objetivo era 

a codificação do Direito Internacional, que entre outros temas, abordar-se-ia temas 

ligados ao Direito do Mar e a delimitação das águas territoriais. Nesse ponto, o 

insucesso foi causado, uma vez que não se chegou a qualquer acordo acerca da largura 

do Mar Territorial, o direito do estado de tomar medidas fora desta largura e um setor 

adjacente e contíguo, bem como da definição do tipo de direito que os estados podem 

exercer no mar territorial
21

. 

Posteriormente, na década de 40, no período pós Segunda Guerra Mundial, foi 

lançada, em 28 de Setembro de 1940, a Proclamação Truman, que se tratava de uma 

declaração unilateral americana sobre o direito de jurisdição exclusiva sobre os recursos 

do solo e do subsolo da plataforma continental. Começa aí, pois, um movimento de 

apropriação dos ambientes marinhos, e que se consubstanciou em um costume 

internacional, pois mesmo aqueles países que não reivindicaram seu espaço na 

plataforma continental correspondente, não se declararam contra àqueles que a 

fizeram
22

. 

Logo após, em 1949, reúne-se pela primeira vez a Comissão de Direito 

Internacional da ONU, cuja lista de tópicos a ser debatida em sua primeira reunião 

elenca o regime do alto-mar e do mar territorial como sendo necessária e possível. 
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 Idem. 
21

 MOURA, Danieli Veleda. Aspetos relevantes do Direito do Mar: da antigidade à contemporaneidade. 

ISSN 1983-4640. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/40966>. Acesso em: 13 de novembro de 2011. 
22

 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 62-63. 
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Entretanto, em 1949, ainda, a Assembleia Geral das Nações Unidas encarou o estudo do 

mar territorial como prioritário. Após sucessivas reuniões e relatórios, foi recomendado 

pela própria Comissão, dado o caráter extrajurídico envolvido em faces da matéria, a 

realização de uma Conferência Internacional para debate do tema. 

A I Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar ocorreu em Genebra, 

entre 24 de Fevereiro e 29 de Abril de 1958, com oitenta e seis Estados participantes. 

Nela houve a aprovação de quatro convenções: sobre “Mar Territorial e Zona 

Contígua”, sobre “Alto Mar”, sobre “Pesca e Conservação dos Recursos Biológicos do 

Alto Mar” e sobre “Plataforma Continental”. Entretanto, as Convenções lá produzidas 

não chegaram a ser ratificadas por grande parte dos Estados, uma vez que suas redações 

não representavam um consenso
23

. 

Eis que foi organizada, então, a II Conferência das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar, que realizou-se novamente em Genebra, nos meses de Março e Abril de 1960. 

Pôs-se como objetivo primordial a uniformização das larguras do mar territorial e da 

zona contígua.  

Novamente a Conferência foi marcada pela irredutibilidade e intransigência dos 

países participantes, não chegando a resultados muito conclusivos
24

. Até porque, com o 

avanço do tempo, houve o aumento dos conhecimentos científicos e novas tecnologias 

de exploração e extração de recursos, o que era argumento determinante para o 

surgimento de novas opiniões e objetivos por parte dos Estados. Ademais, a divergência 

entre vários assuntos, sobretudo as questões que dizem respeito aos direitos de pesca, 

frustraram essa II Conferência. 
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 SANTOS, Victor Marques. A Humanidade e seu patrimônio. Lisboa: ISCSP, 2001, p. 513. 
24

 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 77. 
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Posteriormente, em 1967, na 22ª Sessão da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, o embaixador Arvid Prado, representante de Malta, propôs a inclusão do 

seguinte tema na Agenda para a AGNU naquela sessão: “Declaração e tratado sobre a 

reserva exclusivamente para fins pacíficos dos fundos marinhos e do piso oceânico, 

adjuntos aos mares e além dos limites da jurisdição nacional presente, e sobre o uso de 

seus recursos nos interesses da humanidade”
25

. 

O discurso do embaixador Pardo marcou o início dos trabalhos para tornar os 

fundos marinhos e seus recursos patrimônio da humanidade. Tudo isso foi feito baseado 

em dois fatores – o surgimento de novas tecnologias que propiciavam a exploração dos 

abundantes recursos dos fundos marinhos e, em contrapartida, o receio de que outros 

Estados, dada a inexistência de normas, tentassem se apoderar dos espaços contínuos 

(ou não) às suas costas
26

. Com isso, houve a criação de um comitê Ad Hoc, que depois 

veio a ser permanente, que funcionou como um prelúdio à III Conferência da ONU 

sobre Direito do Mar. 

 

2.1. A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DIREITO DO MAR. 

  

Eis que em 1984 realizou-se a III Conferência das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar
27

. Ao contrário de suas predecessoras, a Conferência produziu um trabalho mais 

profícuo no que diz respeito à elaboração e aperfeiçoamento de conceitos. Deu origem, 

também, à Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, ou Convenção de 

Montego Bay, que acabou absorvendo o eventual direito costumeiro que se criou a 

partir das outras Conferências. Uma vez que não houve o número de ratificações 
                                                           
25

 PAIVA NETO, Hélio Maciel de. Regime Jurídico da produção e exploração de petróleo em águas 

internacionais. Natal: UFRN, 2004, p. 11. 
26

 Idem. p. 11. 
27

 A III Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar foi incorporada ao Ordenamento Jurídico 

Brasileiro mediante o Decreto nº. 1.530, de 22 de junho de 1995. 
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necessárias, as Convenções e Tratados nelas firmados não chegaram ao plano legal, 

tratando-se apenas de direito consuetudinário
28

. 

 Podemos destacar algumas alterações significativas introduzidas pela 

Convenção, como a definição de limites originais para a zona contígua e mar territorial; 

a criação de uma nova regulamentação no que diz respeito à navegação/circulação por 

estreitos internacionais
29

; fora elaborado o conceito de Estados Arquipelágicos e 

reelaborado o conceito de plataforma continental; e, talvez o mais importante para essa 

pesquisa, foram criadas a Área, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e a 

Empresa
30

, que sobre elas falaremos alhures.  

 No que diz respeito ao estabelecimento da Zona Contígua, a Convenção de 1958 

havia estabelecido um limite de 12 (doze) milhas a contar da linha de base
31

. A mesma 

medida foi estipulada para o mar territorial, o que torna o texto ambíguo e de difícil 

dedução para o limite máximo da largura do mar territorial. A Convenção de Montego 

Bay, por sua vez, estabeleceu de forma clara o limite de 12 (doze) milhas para o mar 

territorial
32

 e o dobro, de 24 (vinte e quatro) milhas marítimas para a zona contígua
33

. 

                                                           
28

 Idem, p. 96. 
29

 Em Geografia, um estreito é um canal de água que une dois corpos aquosos (oceanos, mares) e separa 

duas massas de terra. Os estreitos fazem por vezes parte de rotas comerciais importantes e por isso têm 

relevância estratégica, tanto do ponto de vista econômico quanto militar.  
30

 Frise-se, aqui, que Empresa, como nome próprio, durante o decorrer deste trabalho, refere-se à 

instituição criada pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, e não ao conceito do direito 

empresarial da atividade que visa à produção e circulação de bens e serviços. 
31

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 5º - Salvo 

disposição em contrário da presente Convenção, a linha de base normal para medir a largura do mar 

territorial é a linha de baixa-mar ao longo da costa, tal como indicada nas cartas marítimas de grande 

escala, reconhecidas oficialmente pelo Estado costeiro. 
32

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 3º - Todo Estado 

tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas 

marítimas, medidas a partir de linhas de base determinadas de conformidade com a presente Convenção. 
33

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 33, inciso 2 – A 

zona contígua não pode estender-se além de 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que 

servem para medir a largura do mar territorial. 
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 Esse aumento segue, pois, a política de flexibilidade empenhada pelas grandes 

potências marítimas da época, que se viram forçadas a aceitar as disposições passadas, 

mas que lograram êxito na de 1984
34

. 

Outra matéria ampliada pela Convenção de Montego Bay diz respeito ao direito 

de passagem inofensiva, onde atribui ao Estado costeiro um leque de direitos 

concernentes à passagem de certos tipos de embarcação, àquelas que se utilizarem de 

energia nuclear ou às que transportem cargas perigosas. 

É criado também pela Convenção em estudo o conceito de Estados 

Arquipelágicos, que, segundo o artigo 46, significa aquele Estado constituído totalmente 

por um ou vários arquipélagos, podendo incluir outras ilhas
35

. Os limites que dizem 

respeito à medição de linha de base, mar territorial, águas interiores e o regime jurídico 

como um todo sobre direito de navegação nos Estados Arquipelágicos estão contidos 

nos artigos seguintes. 

Entretanto, mais importante ainda para o nosso estudo e uma preocupação que 

ganhou espaço na Convenção de Montego Bay foi a proteção do meio ambiente, se 

tornando esta uma das mais vanguardistas e completas Convenções quanto à proteção 

ambiental. São várias as disposições da Convenção neste respeito.  

Logo no início da Convenção, no artigo 1º, inciso 4, o seu texto procura definir o 

conceito de poluição do meio marinho, que significa a introdução pelo homem, direta 

ou indiretamente, de substâncias ou de energia no meio marinho, incluindo os estuários, 

sempre que isso provoque ou venha a provocar efeitos nocivos, como danos aos 

recursos vivos e à vida marinha, riscos à saúde do homem, percalço às atividades 

marítimas, como pesca e as outras utilizações legítimas do mar, adulteração da 
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 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 97. 
35

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 46. 
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qualidade da água do mar, no que se refere à sua utilização, e degradação dos locais de 

recreio
36

. Estando esse conceito no primeiro artigo da Convenção, já se mostra um 

prelúdio dos seus objetivos para o mundo jurídico – a criação de regras específicas para 

a proteção do meio ambiente marinho. 

Por exemplo, no que tange à navegação nos estreitos, que possuem uma grande 

intensidade de tráfego, há grande risco permanente e efetivo de poluição, sobretudo 

quando se trata de navios petroleiros, ainda mais naqueles onde as águas são menos 

profundas. Dessa maneira, a Convenção estabeleceu que naqueles estreitos mais 

importantes, a passagem seria livre, criando o direito de passagem em trânsito
37

; 

entretanto, nos restantes, manteve-se o regime de passagem inofensiva, não susceptível 

de suspensão
38

. 

Assim sendo, no artigo 37 da Convenção inicia-se a parte destinada à Passagem 

em Trânsito, que se aplica “a estreitos utilizados para a navegação internacional entre 

uma parte do alto mar ou uma zona econômica exclusiva e uma outra parte do alto mar 

ou uma zona econômica exclusiva
39

”.  

Em seu artigo 94, inciso 7, a Convenção dispõe que todo Estado deverá abrir 

inquérito em relação a qualquer acidente marítimo ou incidente de navegação no alto 

mar, em que se tenham provocado danos graves ao meio marinho, e que os Estados 

envolvidos no acidente devem cooperar na investigação
40

. 

                                                           
36

 Idem. Art. 1º, inciso 4. 
37

 Passagem em Trânsito significa o exercício, de conformidade com a presente Parte, da liberdade de 

navegação e sobrevôo exclusivamente para fins de trânsito contínuo e rápido pelo estreito entre uma parte 

do alto mar ou de uma zona econômica exclusiva. Contudo a exigência de trânsito contínuo e rápido não 

impede a passagem pelo estreito para entrar no território do Estado ribeirinho ou dele sair ou a ele 

regressar sujeito às condições que regem a entrada no território desse Estado. ONU. Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 38, inciso 2. 
38

 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 99. 
39

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 37. 
40

 Idem. Art. 94, inciso 7. 
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Já no artigo 133, inicia-se a seção destinada especificamente à ‘Área’
41

. Um dos 

princípios que regem a exploração da Área consiste na proteção do meio marinho
42

. 

Assevera a Convenção que devem ser tomadas medidas necessárias para assegurar a 

proteção eficaz do meio marinho contra os efeitos nocivos que possam decorrer das 

atividades desenvolvidas na área.  

Dê-se detida atenção neste ponto, posto que importantíssimo para o esse estudo, 

uma vez que as atividades de exploração e produção de petróleo são naturalmente 

dotadas de alto risco de poluição, devendo as empresas que desenvolvem essas 

atividades tomar os devidos cuidados para não infringir a Convenção. 

Esses cuidados deverão ser cada vez mais intensos quando a tecnologia existente 

for capaz de possibilitar a exploração e produção de petróleo na Área. Dessa forma, em 

atenção ao artigo 145, da Convenção, deverão as empresas prevenir, reduzir e controlar 

a poluição e outros perigos para o meio marinho, incluindo o litoral, bem como a 

perturbação do equilíbrio ecológico do meio marinho, prestando especial atenção à 

necessidade de proteção contra os efeitos nocivos de atividades, tais como a perfuração, 

dragagem, escavações, lançamento de detritos, construção e funcionamento ou 

manutenção de instalações, dutos e outros dispositivos relacionados com tais atividades, 

bem como proteger e conservar os recursos naturais da Área e prevenir danos à flora e à 

fauna do meio marinho. Frise-se que mesmo que estas sejam disposições relativas às 

atividades desenvolvidas na Área – com fins econômicos ou não – valem também para 

as atividades desenvolvidas em outras regiões dos mares. 

A Convenção ainda cria, não só com o fito de proteger o meio marinho, mas 

sobretudo com o objetivo de regulamentar as atividades desenvolvidas na Área e demais 

                                                           
41

 ‘Área’ significa o leito do mar, os fundos marinhos, e o seu subsolo além dos limites da jurisdição 

nacional. ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 1º.  
42

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 145. 
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regiões dos mares, duas Organizações Internacionais, de caráter supranacional – a 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e a Empresa. 

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (doravante, Autoridade) 
43

 é a 

organização pela qual os Estados-Parte da Convenção organizam e controlam as 

atividades desenvolvidas na Área, visando à gestão dos seus recursos. Tal organização 

baseia-se no princípio da igualdade soberana entre os seus membros, que devem 

cumprir de boa fé as obrigações contraídas pela Convenção, a fim de se assegurarem a 

cada um os direitos e benefícios decorrentes da sua qualidade de membro
44

. 

A Autoridade é composta de outros órgãos principais. A Assembleia, o Conselho 

e o Secretariado. 

A Assembleia, como único órgão da Autoridade composto por todos os seus 

membros, é considerada o órgão supremo da Autoridade, perante o qual devem 

responder os outros órgãos principais. Elege os membros do conselho e o Secretário 

Geral; examina e aprova, por recomendação do Conselho, as normas, regulamentos e 

procedimentos sobre a distribuição equitativa dos benefícios financeiros e outros 

benefícios econômicos obtidos das atividades na Área; decide acerca da distribuição 

equitativa dos benefícios financeiros e outros benefícios econômicos obtidos das 

atividades na Área, de forma compatível com a presente Convenção e com as normas, 

regulamentos e procedimentos da Autoridade; examina qualquer questão ou assunto no 

âmbito de competência da Autoridade e decide, de forma compatível com a distribuição 

de poderes e funções entre os órgãos da Autoridade, qual destes órgãos se deve ocupar 

de qualquer questão ou assunto que não seja expressamente atribuído a um órgão em 

particular; entre outras atribuições. 
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 Da sigla em inglês ISA – International Seabed Authority. <http://www.isa.org.jm>. 
44

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 157. 
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O Conselho, por sua vez, não é formado por todos os membros, mas por trinta e 

seis, eleitos pela Assembleia Geral, no rito do artigo 161, incisos 1 a 3, sendo cada 

membro detentor de apenas um voto nas suas deliberações. Em suma, o Conselho, 

segundo o art. 162 da presente Convenção, sendo o órgão executivo da Autoridade, tem 

o poder de estabelecer, de conformidade com as políticas gerais estabelecidas pela 

Assembleia, as políticas especificas a serem seguidas pela Autoridade sobre qualquer 

questão ou assunto de sua competência. 

Para o funcionamento do Conselho, são criados dois órgãos – uma Comissão 

Jurídica e Técnica e uma Comissão de Planejamento Econômico.  

Os membros da Comissão Jurídica e Técnica devem possuir as qualificações 

adequadas no que diz respeito à exploração, aproveitamento e tratamento de minerais, 

oceanologia, proteção do meio marinho ou assuntos econômicos ou jurídicos relativos à 

mineração oceânica e outros domínios conexos. Destaca-se, em virtude da delimitação 

do tema proposto, entre outras funções, o dever de supervisionar, a pedido do Conselho, 

as Atividades na Área e, posteriormente, relatar ao Conselho; preparar avaliações das 

consequências ecológicas das atividades na Área; fazer recomendações ao Conselho 

relativas ao estabelecimento de um programa de controle sistemático para, 

regularmente, observar, medir, avaliar e analisar, mediante métodos científicos 

reconhecidos, os riscos ou as consequências da poluição do meio marinho, provenientes 

de atividades na Área
45

. 

Os membros da Comissão de Planejamento Econômico, por sua vez, devem ser 

qualificados em matéria de atividades mineiras, de gestão de atividades relacionadas 

com os recursos minerais, de comércio internacional ou de economia internacional, 

devendo incluir pelo menos dois membros dos Estados em desenvolvimento cujas 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 165 e §§. 
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exportações das categorias de minerais a serem extraídos da Área tenham consequências 

importantes nas suas economias. Suas funções são, precipuamente, examinar as 

tendências da oferta, da procura e dos preços dos minerais que possam ser extraídos da 

Área, bem como os fatores que os influenciem, tendo em conta os interesses dos países 

importadores e dos países exportadores e, em particular, dados os princípios e objetivos 

da Convenção de Montego Bay, dos que entre eles forem Estados em 

desenvolvimento
46

. Inclusive, conforme previsto na alínea d, do art. 164, a Comissão de 

Planejamento Econômico deverá criar um sistema de compensação ou outras medidas 

de assistência para o reajuste econômico em favor dos Estados em desenvolvimento que 

sofram efeitos adversos como decorrência das atividades na Área, a fim de executar o 

sopesamento entre ganhos e perdas e reduzir as desigualdades enfrentadas pelos vários 

níveis de desenvolvimento experimentado pelos distintos países que fazem parte da 

Convenção. 

Ainda sobre os órgãos que compõem a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos, eis que se deve falar do Secretariado. Este, composto por um Secretário Geral 

e um corpo de funcionários qualificados nos domínios cientifico e técnico, e demais 

necessários ao desempenho das funções administrativas da Autoridade
47

, tem um 

condão administrativo no desenrolar das atividades/funcionamento da Organização. 

Compete, ainda, ao Secretário Geral nos assuntos da competência da Autoridade e com 

a aprovação do Conselho, ajustes apropriados para consulta e cooperação com as 

organizações internacionais e não-governamentais reconhecidas pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas
48

. 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 164 e §§. 
47

 Idem. Art. 167, I. 
48

 Idem. Art. 169, I. 
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 Por fim, a Empresa, é o órgão da Autoridade que realizará diretamente as 

atividades na Área, bem como o transporte, o processamento e a comercialização dos 

minerais extraídos da Área. Terá capacidade jurídica própria e fundos necessários para 

os desempenhos de suas funções
49

. Sobre o tema, discorrer-se-á no tópico 2.2 deste 

estudo.  

 

2.1.1. Regulação e divisão das áreas marítimas segundo a Convenção de Montego 

Bay. 

 

A Convenção de Montego Bay traz uma divisão muito importante para o Direito 

Internacional e para o Direito Marítimo Internacional contemporâneos – a divisão do 

mar e seus fundos por áreas. São elas: Águas Interiores; Mar Territorial; Zona Contígua; 

Zona Econômica Exclusiva; Plataforma Continental; Águas Internacionais; Área. 

As Águas Interiores, excetuando-se as disposições relativas aos Estados 

Arquipelágicos
50

, são as águas situadas no interior da linha de base. A área 

correspondente às águas interiores fazem parte da jurisdição do Estado em questão, 

podendo este exercer sua soberania de forma plena, com pouca ou nenhuma 

interferência da ordem jurídica internacional. 

Interessante mencionar que se pode encontrar na doutrina referências às águas 

interiores e mar territorial (visto a seguir) com a denominação de “águas territoriais”. 

Entretanto, observa-se que tal denominação só deveria ser designada às águas 

interiores, uma vez que somente elas se agregariam, no que tange à soberania, às terras 

– enquanto território – do Estado
51

. 
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 Idem. Art. 170. 
50

 No que tange à delimitação das águas interiores e linhas de base dos Estados Arquipelágicos, cf. ONU. 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 46 e ss. 
51

 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. 

II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 1.181 e 1.214. 
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Por sua vez, o Mar Territorial, também podendo ser referenciado por mar 

nacional ou mar litoral, tem sua medida contada a partir da linha de base até um limite 

de 12 (doze) milhas, conforme a Convenção (art. 3) e sobre ele a soberania do Estado é 

exercida, que se estende ao espaço aéreo sobrejacente
52

, ao leito e ao subsolo do mar 

territorial
53

. Segundo a maior parte da doutrina, no que se relaciona à natureza jurídica 

do mar territorial, a teoria mais aceita é de que o Estado exerce soberania sobre o mar 

territorial, sendo, pois, um complemento do território terrestre do Estado
54

. 

Segundo a presente Convenção em estudo, os navios de qualquer bandeira – seja 

ele de Estado costeiro ou não – possuem o direito de passagem inocente
55

 pelo mar 

territorial. Tal direito manifesta-se como corolário da liberdade de navegação nos 

mares. Há quem considere uma limitação à soberania estatal no mar territorial, há quem 

considere uma servidão
56

. 

Não será considerada passagem inocente toda aquela que infringir alguma das 

alíneas presentes no art. 19, II da Convenção. 

A Convenção ainda assevera que o Estado costeiro, se assim desejar, poderá 

adotar leis e regulamentos relativos à passagem inocente no que tange a matérias 

específicas, elencadas e arroladas no art. 21, quais sejam: a) segurança da navegação e 

regulamentação do tráfego marítimo; b) proteção das instalações e dos sistemas de 

auxílio à navegação e de outros serviços ou instalações; c) proteção de cabos e dutos; d) 

conservação dos recursos vivos do mar; e) prevenção de infrações às leis e 

                                                           
52

 No que tange ao exercício da soberania no espaço aéreo sobrejacente, a Convenção não foi inovadora, 

apenas reforçando direitos dos Estados já garantidos nas Convenções sobre o espaço aéreo de Paris, de 

1919 e de Chicago, de 1944; além da Convenção sobre Mar Territorial de Genebra, de 1958. 
53

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 2, II. 
54

 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. 

II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 1.201 e 1.202. 
55

 A passagem é inocente quando não é prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado costeiro. 

ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 19, I. 
56

 Segundo Celso D. de Albuquerque Melo, não há servidão natural em direito internacional, apenas 

servidões convencionais. 
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regulamentos sobre pesca do Estado costeiro; f) preservação do meio ambiente do 

Estado costeiro e prevenção, redução e controle da sua poluição; g) investigação 

científica marinha e levantamentos hidrográficos; h) prevenção das infrações às leis e 

regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários do Estado costeiro
57

.  

No caso do Brasil, a lei que regulamenta o direito de passagem inocente, bem 

como dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a 

plataforma continental brasileiros, é a Lei 8.617, de 4 de Janeiro de 1993
58

, anterior ao 

Decreto que promulga a Convenção. Porém, por mais que haja um decreto que trate 

especificamente sobre o direito de passagem inocente, a Lei em questão é muito menos 

abrangente que as disposições do Tratado em estudo. 

O mais importante direito estatal decorrente da CNUDM no que diz respeito ao 

mar territorial é o direito exclusivo de pesca, que confere à noção de mar territorial que 

se tem hodiernamente um caráter eminentemente econômico. Ademais, pode-se frisar 

que, muito embora se trate de direito exclusive, pode o Estado, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, dar permissão a estrangeiros de pescar em seu mar 

territorial. Atrelado a isso, há direitos acessórios como o direito de venda do produto, 

que não decorre automaticamente, necessitando de estipulação formal para sua 

concessão
59

. 

Além, tem-se a Zona Econômica Exclusiva, que segundo a Convenção, em seu 

art. 55
60

, a ZEE é a região situada adjacente e além do mar territorial, cuja distância não 

poderá ultrapassar o limite de 200 (duzentas) milhas marítimas
61

, medidas a partir da 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 21. 
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 BRASIL. Lei 8.617, de 4 de Janeiro de 1993. Brasília, 1993. 
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 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. 

II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp. 1.184 e 1.215. 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 55.  
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 Idem. Art. 57. Porém, no caso em que a Plataforma Continental se estenda além das 200 milhas, isso 

dará o direito ao Estado costeiro de estender a sua ZEE a até 350 milhas. Cf. GONÇALVES, Joanisval 
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linha de base. Nessa região, os direitos e a jurisdição do Estado costeiro e os direitos e 

liberdades dos demais Estados são regidos pelas disposições especificadas na 

Convenção em estudo, delineados de maneira geral a seguir. 

A Convenção traz, em seu artigo 56, os direitos dos Estados costeiros no que diz 

respeito à sua própria ZEE, dividindo-os em direitos de soberania e direitos de 

jurisdição. Porém, a Convenção também trata, naturalmente, dos direitos e deveres dos 

Estados no que diz respeito a outras ZEE.  

No tocante às ZEE pertencentes ao próprio Estado, os direitos de soberania são 

elencados no art. 56, inciso I, alínea a, em que dispõe que os Estados possuem direitos 

de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos 

recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito 

do mar e seu subsolo – parte esta deveras importante para o estudo em 

desenvolvimento, posto que se refere à exploração de petróleo, aqui abarcada – e  no 

que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona para 

fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos 

ventos
62

. 

Veja-se que a Convenção traz uma definição sui generis, optando por uma 

expressão híbrida
63

, pois não afirma a soberania completa do Estado sobre a ZEE, mas 

direitos de soberania. Tal definição poderia levar ao entendimento de que a ZEE 

pertenceria ao alto-mar. Contudo, a Convenção cria uma espécie de espaço marítimo 

independente. Em poucas palavras, Celso D. A. Mello resume que do ponto de vista dos 

recursos, a ZEE pertence ao Estado; quanto tomado por referência a navegação, a ZEE 

                                                                                                                                                                          

Brito. Direitos Brasileiros de Zona Econômica Exclusiva e de Plataforma Continental em Torno do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Brasília, 2002. Disponível em: < http://www.senado.gov.br 

/senado/conleg/artigos/direito/DireitosBrasileirosdeZona.pdf >  Acesso em: 02 de janeiro de 2012. 
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 Idem. Art. 56, I, a. 
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 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. 

II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 1.203. 
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seria patrimônio do alto-mar; já no que tange à pesquisa e proteção do meio, há um 

misto de complementação aos direitos do Estado sobre os recursos, mas sem a 

competência territorial
64

. 

Já no que se refere aos direitos de Jurisdição, a Convenção assevera que é direito 

do Estado a i) colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; ii) 

investigação cientifica marinha; bem como o dever de iii) proteção e preservação do 

meio marinho
65

. 

A doutrina aponta os direitos do Estado costeiro sobre os recursos da ZEE como 

absolutos
66

, uma vez que não tem o Estado qualquer dever de permitir o acesso a esses 

recursos mesmo que não os esteja explorando/utilizando. 

É importante salientar, a título de complementação, que o exercício da soberania 

o Estado costeiro sobre a sua ZEE está vinculado ao exercício de competências 

legislativas e regulamentares, sujeitas à aplicação de determinadas sanções a fim de 

garantir seu acatamento e aplicabilidade das disposições. Podemos encontrar tais 

atribuições art. 62, §4º, que enumera, em rol não exaustivo, matérias que podem ser 

objeto de regulamentos pelos Estados, e o art. 73, que trata sobre execução de leis e 

regulamentos do Estado Costeiro. 

No que importa às ZEE pertencentes ao território estrangeiro, os Estados – 

costeiros ou não, por óbvio – têm as liberdades de navegação e sobrevoo e de colocação 

de cabos e dutos submarinos, bem como de outros usos do mar internacionalmente 

lícitos, relacionados com as referidas liberdades, tais como os ligados à operação de 

navios, aeronaves, cabos e dutos submarinos, sem desrespeitar os direitos e deveres do 

Estado detentor dos direitos sobre a respectiva ZEE advindos da Convenção em estudo, 
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 Idem. 
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 Idem. Art. 56, I, b, i, ii, iii. 
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 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 147. 
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bem como das leis e regulamentos por ele porventura adotados, contanto que 

compatíveis com a Convenção
67

. 

No que diz respeito à exploração da ZEE, os artigos 61 e 62 da Convenção de 

Montego Bay definem o regime de conservação e utilização dos recursos vivos. O 

Estado, tendo em conta os melhores dados científicos, por meio de medidas apropriadas 

de conservação e gestão, deverá garantir que a preservação dos recursos vivos da sua 

zona econômica exclusiva não seja ameaçada por um excesso de captura
68

.  

No caso do Brasil, a efetivação da determinação delineada acima é feita pelo 

Comitê Executivo para a Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos 

Recursos Vivos Marinhos (Ação REVIMAR), criado pela Portaria nº 233/MB, de 14 de 

setembro de 2005, do Comandante da Marinha e Coordenador da CIRM (Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar). Seu objetivo é considerar e sopesar o 

potencial sustentável e monitorar sistematicamente os recursos vivos nas áreas 

marítimas sob jurisdição nacional, com o objetivo de subsidiar políticas pesqueiras, que 

garantam não só a rentabilidade, mas também a sustentabilidade. 

Entretanto, sempre haverá disparidades no que toca à quantidade de recursos, ou 

ainda na existência ou não de áreas marítimas exploráveis. Frise-se, pois, que a 

Convenção de Montego Bay aparece em um momento em que os países menores e 

menos beneficiados, por um déficit acumulado ao longo da história, se voltam contras 

as grandes potências e fazem novas exigências, querendo preencher esse hiato criado no 

decorrer dos anos. Dessa maneira, explica-se, pois, a Convenção em estudo conter em 

seu arcabouço teórico o princípio do tratamento especial aos países em 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 58, I e III. 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 61, §2º. 
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desenvolvimento
69

. Assim sendo, nessa mesma linha, a Convenção de Montego Bay 

pretende compensar as diferenças não somente econômicas, mas geográficas, tentando 

dividir equitativamente os recursos. 

O art. 69 da Convenção estabelece que os Estados que não possuem litoral
70

 

terão direito a uma parcela equitativa dos excedentes dos recursos vivos das zonas 

econômicas exclusivas dos Estados costeiros da mesma sub-região ou região, tendo em 

conta os fatores econômicos e geográficos pertinentes de todos os Estados interessados, 

por meio de acordos bilaterais, regionais ou sub-regionais. O art. 70, ao seu turno, traz 

as mesmas disposições que o art. 69, porém para os países geograficamente 

desfavorecidos
71

. 

Após isso, passamos à Plataforma Continental, que segundo a Convenção, 

compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do mar 

territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até 

ao bordo exterior da margem continental
72

, ou até a extensão de 200 (duzentas) milhas 

marítimas quando a Plataforma não atingir naturalmente essa distância. Para aquelas 

que naturalmente excederem a distância de 200 (duzentas) milhas marítimas, a 

Plataforma poderá conter até 350 (trezentas e cinquenta) milhas da linha de base que 
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 Este é princípio de direito internacional econômico contido no Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércios, em que os países desenvolvidos abrem mão da reciprocidade nas negociações tarifárias bem 

como traz uma lista de medidas mais favoráveis para países em desenvolvimento nas negociações 

comerciais. 
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 LLS, do inglês: Land Locked States. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito 

Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 1.204 
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 GDS, do inglês: Geographical Disavantages States. Estados de pequeno litoral, mar pobre em recursos 

ou, ainda, mar prejudicado pela localização de Estados próximos em situação mais vantajosa. MELLO, 

Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. II, Rio de 
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torne dependentes do aproveitamento dos recursos vivos das zonas econômicas exclusivas de outros 

Estados da sub-região ou região para permitir um adequado abastecimento de peixe para fins nutricionais 

da sua população ou de parte dela, e Estados costeiros que não possam reivindicar zonas econômicas 

exclusivas próprias. ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. 

Art. 70.  
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 76. 
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mede o mar territorial, ou ainda que diste 100 (cem) milhas da isóbata que mede a 

profundidade de 2.500 (dois mil e quinhentos) metros
73

. É importante frisar que essa 

definição de Plataforma Continental tem um viés eminentemente jurídico-político, nada 

tendo a ver com o conceito fisiográfico ou geomofológico
74

. Trata-se de conceito 

puramente jurídico
75

, com o fito de assegurar o direito dos Estados sem plataforma ou 

com plataformas exíguas
76

. 

Na Plataforma, o Estado costeiro exercerá seus direitos de soberania para efeitos 

de exploração e aproveitamento dos recursos naturais
77

, e mesmo que haja recursos e 

ainda assim o Estado não o aproveite, outros só poderão explorar sua Plataforma sob o 

seu consentimento
78

. 

No tocante ao regime jurídico das águas e espaço aéreo sobrejacentes e quanto 

às liberdades de outros Estados, os direitos de soberania que exerce o Estado costeiro 

sobre a Plataforma em nada afeta a navegação ou outros direitos e liberdades dos 

demais Estados que estejam contidos na Convenção
79

. 

Em seguida, passa a Convenção a tratar do Alto Mar ou Águas Internacionais. 

Segundo o artigo 86, as águas internacionais abrangem a todas as partes do mar não 

incluídas na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores de um 
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 Idem. Art. 76, §§ 4º e 5º. 
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 SOUZA. J. M. de. Mar territorial, zona econômica exclusiva ou plataforma continental? Revista 

Brasileira de Geofísica. ISSN 0102-261X, vol.17 n.1 São Paulo Mar. 1999. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-261X1999000100007&script=sci_arttext > Acesso em: 03 de 

Janeiro de 2011.  
75

 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. 

II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 1.224. 
76

 RIBEIRO, Manuel de Almeida. A Zona Econômica Exclusiva. Lisboa: ISCSP, 1992, p. 103. 
77

 Os recursos naturais são especificados na Convenção como sendo os recursos minerais e outros 

recursos não vivos do leito do mar e subsolo, além dos organismos vivos pertencentes a espécies 

sedentárias, isto é, aquelas que no período de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou 

só podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou subsolo. ONU. Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art 77, §4º. 
78

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 77, §§ 1º e 2º. 
79

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Art. 78. 
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Estado, nem nas águas arquipélagicas de um Estado arquipélago
80

. No que tange à 

liberdade no alto mar, este está aberto a todos os Estados, inclusas as liberdades de 

navegação, de sobrevoo, de colocar dutos e cabos, de construir ilhas artificiais bem 

como outras instalações permitidas pelo Direito Internacional, de pesca e, por fim, de 

investigação científica, todos de acordo com as disposições da Convenção
81

, 

obviamente. Frise-se que o uso do Alto Mar será para fins pacíficos
82

. 

No que tange à conservação e gestão dos recursos vivos do alto mar, a 

Convenção dedica uma seção exclusiva. Por exemplo, ao mesmo tempo em que a 

Convenção dá aos nacionais o direito de pesca no alto mar, dá também o dever de que 

os Estados tomem medidas em relação aos seus nacionais para que em cooperação com 

outros Estados possam se empenhar nas medidas necessárias à conservação dos 

recursos
83

. 

Sobre o Alto Mar, a Convenção traz ainda disposições sobre pirataria, navegação 

de embarcações, colocação de dutos, preservação de mamíferos marinhos, tráfico de 

entorpecentes, apresamento de navios e aeronaves, enfim. Questões que se furta não 

adentrar de maneira especificada por não fazer parte do objeto deste trabalho. 

 

2.1.2. A exploração de recursos naturais em águas internacionais: a Área 

 

 Passados todos esses pontos acerca das divisões dos oceanos em regiões 

específicas e delimitadas, a Convenção dedica uma extensa parte de seu texto 

especificamente à Área, que conforme já superficialmente introduzido nesta pesquisa,  

consiste no leito do mar, os fundos marinhos, e o seu subsolo além dos limites da 

jurisdição dos Estados, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 
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 Idem. Art. 86. 
81

 Idem. Art. 87. 
82

 Idem. Art. 88. 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Artigos 116 e 117. 
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Mar
84

.  Nada mais é, então, do que o solo, subsolo e leito do mar imediatamente abaixo 

da coluna de água da região compreendida pelas águas internacionais, onde não há 

jurisdição estatal. 

Na Parte XI, onde trata especificamente sobre a Área, na sua Seção 2, a 

Convenção traz os princípios que regem esse espaço. Um deles contido no artigo 136, 

que assevera que os recursos
85

 da Área são patrimônio comum da humanidade. 

Continuando, o artigo 137 traz o regime jurídico da Área e dos seus recursos, em 

que encontramos de forma taxativa que nenhum Estado, pessoa física ou jurídica, pode 

reivindicar ou exercer soberania, ou direitos de soberania
86

, sobre nenhuma parte ou 

recurso da Área, nem tampouco pode apropriar-se dos recursos dela extraídos. Isso 

porque a própria Área e seus recursos pertencem à humanidade (art. 136, CNUDM) e 

seus recursos são inalienáveis. Os minerais, por seu turno, podem ser alienados segundo 

os dispositivos da Convenção com intermediação da Autoridade Internacional dos 

Fundos Marinhos, que deve assegurar a promoção de preços justos e estáveis e olher 

pelos Estados em desenvolvimento para que não haja uma queda ou flutuação dos 

preços dos produtos que exportam
87

 e, dessa maneira, aumente ainda mais a disparidade 

que há entre os Estados (desenvolvidos e em desenvolvimento). 

O artigo 139 traz disposições importantíssimas para a nossa discussão posto que 

aborda a questão da responsabilidade internacional por danos causados. Todos os 

Estados ficam obrigados a zelar para que todas as atividades realizadas na Área, seja 

pelo próprio Estado ou por organização, pessoa física ou jurídica que aja em sob seu 
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 Idem. Art. 1º, I. 
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 Recursos minerais sólidos, líquidos ou gasosos in situ, na Área, no leito do mar ou no seu subsolo, 

abarcando os nódulos polimetálicos. ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

Montego Bay, 1984. Artigo 133, a. 
86

 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª ed. rev. e ampl., vol. 

II, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 1.232. 
87

 Idem. p. 1233. 
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controle sejam realizadas em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar.  

Ademais, os danos causados pelo não cumprimento de Estado Parte ou uma 

organização internacional das suas obrigações de acordo com a CNUDM ensejam 

responsabilidade, em que os Estados Partes ou organizações internacionais que atuem 

juntos serão conjunta e solidariamente responsáveis, sem prejuízo das demais regras de 

direito internacional e do art. 22
88

 do Anexo III à presente Convenção, que versa sobre 

condições básicas para a prospecção, exploração e aproveitamento. 

A Convenção ainda assevera que, além de todas as atividades desenvolvidas na 

Área deverem ser feitas em benefício da humanidade, frisa que deve a sua utilização ser 

feita para fins pacíficos, em uma redundante reafirmação. Da mesma forma deve ser a 

investigação científica marinha, segundo o art. 143. Assim como as atividades de 

exploração dos recursos, as atividades de investigação e pesquisa científica serão 

encabeçadas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que deverá 

“promover e impulsionar a realização da investigação científica marinha na Área, 

coordenar e difundir os resultados de tal investigação e análises, quando disponíveis” 
89

, 

podendo ainda celebrar contratos para tal fim, com outros Estados ou outras 

organizações. 

Os Estados podem realizar a investigação científica na Área, com o fito de 

promover a cooperação internacional no campo da pesquisa marinha. Isso se dará 

através da participação em programas internacionais de pesquisa, que devem visar, 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Anexo III, artigo 22. 

O contratante terá responsabilidade pelos danos causados por atos ilícitos cometidos na realização das 

suas operações, tomando em conta a parte de responsabilidade por atos ou omissões imputáveis à 

Autoridade. Do mesmo modo, a Autoridade terá responsabilidade pelos danos causados por atos ilícitos 

cometidos no exercício dos seus poderes e funções, incluindo as violações ao parágrafo 2º do artigo 168, 

tomando em conta a parte de responsabilidade por atos ou omissões imputáveis ao contratante. Em 

qualquer caso, a reparação deve corresponder ao dano efetivo. 
89

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Artigo 143. 
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sobretudo, ao benefício dos Estados em desenvolvimento e dos Estados 

tecnologicamente menos desenvolvidos a fim de fortalecer sua capacidade de 

investigação e qualificar os recursos humanos, não só dos países em questão, mas da 

Autoridade. 

Os artigos 145
90

 e 146 da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

trazem disposições importantíssimas para o tema em estudo, uma vez que a exploração 

de petróleo off shore é atividade econômica de alto risco de poluição e que representa 

risco à biota marinha. No que se refere às atividades na Área, devem ser tomadas as 

medidas imprescindíveis, em conformidade com a CNUDM, para assegurar a proteção 

eficaz do meio marinho e da vida humana contra os efeitos nocivos que possam resultar 

de tais atividades.  

Após essa breve apresentação, a CNUDM dedica uma inteira seção ao 

Aproveitamento dos Recursos da Área. Nela são abordadas as políticas gerais das 

atividades na área, bem como as políticas mais específicas no que tange à produção, 

exploração e aproveitamento dos recursos.  

 

2.2. A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA E SUA REGULAMENTAÇÃO 

PELA AUTORIDADE: O PANORAMA ATUAL. 

 

 

 Importante frisar que ainda hoje não há exploração de petróleo na Área, muito 

embora não seja algo tão distante. Entretanto, há hoje basicamente dois campos sendo 

trabalhados pela Autoridade através da empresa e Estados contratantes para a 
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 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Artigo 145, alíneas 

a,b: [...] a) prevenir, reduzir e controlar a poluição e outros perigos para o meio marinho, incluindo o 

litoral, bem como a perturbação do equilíbrio ecológico do meio marinho, prestando especial atenção à 

necessidade de proteção contra os efeitos nocivos de atividades, tais como a perfuração, dragagem, 

escavações, lançamento de detritos, construção e funcionamento ou manutenção de instalações, dutos e 

outros dispositivos relacionados com tais atividades; b) proteger e conservar os recursos naturais da Área 

e prevenir danos à flora e à fauna do meio marinho. 
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prospecção e exploração (exploration e exploitation) de nódulos polimetálicos
91

. São 

eles a Zona Clarion-Clipperton (CCZ) no Oceano Pacífico Equatorial Norte e a Bacia 

Central Indiana, no Oceano Índico. 

 A fim de regulamentar as atividades desenvolvidas na Área, a Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos criou um Código de Mineração (The Mining Code), 

que se refere a todo um conjunto de normas, regulamentos e procedimentos emitidos 

pela Autoridade para regular a exploração (exploration e exploitation) e prospecção
92

 de 

recursos minerais na Área. 

 Esse conjunto de normas faz parte de um quadro jurídico geral estabelecido pela 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mas que ainda não está 

completo. A Autoridade emitiu regulamentos sobre prospecção e exploração 

(exploration e exploitation) de nódulos polimetálicos na Área, datado de 13 de Julho de 

2000. Estes regulamentos incluem os formulários necessários para pedir direitos de 

exploração, bem como cláusulas de contratos relativos às atividades que seriam lá 

desenvolvidas. Já em 07 de maio de 2010, na sua 16ª sessão, a Assembleia da 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos aprovou o Regulamento sobre 

prospecção e exploração de sulfetos polimetálicos
93

. 

                                                           
91

 O interesse prioritário dos nódulos polimetálicos no contexto dos recursos potenciais existentes no leito 

do mar, reside no seu conteúdo mineralógico. [...] Com efeito, para além do dióxido de manganês, [...] os 

nódulos polimetálicos contêm, principalmente, cobre, cobalto, molibdênio e níquel. Além destes, e em 

percentagem menores, aparecem ainda, silicone, ferro, alumínio, magnésio, titânio, bário, chumbo, 

estrôncio, zircônio, vanádio e zinco. Perante esta verificação, e apesar da enumeração dos recursos 

potenciais do solo marinho compreender os hidrocarbonetos, as fontes hidrotermais ricas em minerais e 

outros recursos diversos eventualmente por descobrir, a composição dos nódulos parece justificar que 

toda economia do regime internacional implementado e da política de recursos adotada visa inicialmente 

os nódulos polimetálicos. SANTOS, Victor Marques. A Humanidade e seu patrimônio. Lisboa: ISCSP, 

2001, PP. 545 e 546. 
92

 Sobre os termos exploração (exploration e exploitation) e prospecção, a Convenção, em seu anexo III, 

faz constar os termos supra apresentados. Entretanto, a ausência da definição formal e explícita destes 

pode levar a confusão entre ambos, lacuna esta preenchida pelas regulamentações específicas emitidas 

pela Autoridade. 
93

 ISA. Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area. Disponível em: 

< http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Regs/PN-en.pdf> Acesso em: 15 de março de 2012. 
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O conjunto completo destes regulamentos fará parte do Código de Mineração, 

juntamente com as recomendações da Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade para a 

orientação dos contratantes sobre a avaliação dos impactos ambientais da exploração de 

nódulos polimetálicos. 

O documento Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic 

Nodules in the Area
94

 traz importantes definições para a regulação pela Autoridade das 

atividades desenvolvidas na Área. São eles: o termo “exploração” (exploration) 

significa procurar depósitos de nódulos polimetálicos na Área com direitos exclusivos, a 

análise de tais depósitos, a verificação de coleta de sistemas e equipamentos, instalações 

de processamento e sistemas de transporte, e a realização de estudos do meio ambiente, 

técnico, econômico, comerciais e outros fatores relevantes que devem ser levados em 

conta na exploração; por sua vez , o termo "exploração" (exploitation) significa a 

recuperação para fins comerciais de nódulos polimetálicos na área e extração de 

minerais, incluindo a construção e operação de sistemas de processamento, mineração e 

transporte, para a produção e comercialização de metais; já o termo "prospecção", é 

relativo à pesquisa de depósitos de nódulos polimetálicos na Área, incluindo estimativa 

da composição, tamanhos e distribuições dos depósitos de nódulos polimetálicos e seus 

valores econômicos, sem quaisquer direitos exclusivos. 

Dessa forma, as atividades de exploração – compreendam-se aqui os termos 

exploration e exploitation – e prospecção estavam disponíveis para contratação por um 

primeiro período de 15 anos com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, em 

acordo com o Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in 
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 Tradução livre do inglês: Regulamentos sobre prospecção e exploração de nódulos polimetálicos na 

Área. 
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the Area, previamente aprovado pela Assembleia. Os contratantes com a Autoridade 

atualmente são
95

: 

 Índia, com contrato assinado em 25 de março de 2002;  

 Institut français de recherché pour l’exploitation de la mer  e Association 

française pour l’étude et la recherche des nodules (IFREMER/AFERNOD), da 

França, com contrato assinado em 20 de junho de 2001; 

 Deep Ocean Resources Development Company (DORD), do Japão, com 

contrato assinado em 20 de junho de 2001; 

 State Enterprise Yuzmorgeologiya, da Federação Russa, com contrato assinado 

em 29 de março de 2001; 

 China Ocean Mineral Resources Research and Development Association 

(COMRA), da República Popular da China, com contrato assinado em 22 de 

maio de 2001; 

 Interoceanmetal Joint Organization (IOM), um consórcio firmado pela Bulgária, 

Cuba, República Tcheca, Polônia, Federação Russa, e Eslováquia, com contrato 

assinado em 29 de março de 2001; 

 Coréia do Sul, com contrato assinado em 27 de abril de 2001; 

 Federal Institute for Geosciences and Natural Resources of the Federal Republic 

of Germany, da Alemanha, com contrato assinado em 19 de julho de 2006; 

 Nauru Ocean Resources Inc, de Nauru, com contrato assinado em 22 de julho de 

2011; 

 Tonga Offshore Mining Limited, com contrato assinado em 11 de janeiro de 

2012. 
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 Disponível em: <http://www.isa.org.jm/en/scientific/exploration/contractors> Acesso em 02 de março 
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Além das áreas exploradas pelas partes contratantes, há as chamadas áreas 

reservadas, que são áreas destinadas à exploração pela Autoridade através da Empresa 

ou mediante associação com outros Estados em desenvolvimento. Tal disposição está 

prevista no artigo 8º do anexo III da CNUDM, que assevera que a companhia privada 

ou pública interessada na exploração de uma determinada região deverá, ao enviar seu 

plano de trabalho, dividir a área desejada em dois blocos com uma superfície e um valor 

comercial estimativo suficientes para permitir duas operações de mineração. Assim, a 

Autoridade terá um prazo de 45 dias para decidir que bloco será explorado 

privativamente pela Empresa. Após iniciada a exploração pela dita companhia do bloco 

remanescente, a Empresa terá um prazo de 15 anos para explorá-lo. Caso não o faça, a 

Empresa que havia inicialmente se mostrado interessada terá então exclusividade sobre 

o bloco desprezado. 

O artigo 11 do Anexo III da Convenção ainda dá a possibilidade de que a 

exploração seja feita mediante Joint Ventures ou Ajustes Conjuntos, sob a forma de 

empreendimentos conjuntos ou de repartição da produção, bem como qualquer outra 

forma de ajustes conjuntos, que gozarão da mesma proteção em matéria de revisão, 

suspensão ou rescisão que os contratos celebrados com a Autoridade. 

No que diz respeito à política de publicização das informações adquiridas nas 

atividades de exploração (exploration  e exploitation) e prospecção, a Autoridade tem a 

responsabilidade de manter o sigilo sobre as informações tidas por confidenciais pelas 

empresas que detém os direitos de exploração sobre determinada região da Área. A 

única disposição sobre o tema em toda CNUDM consta no artigo 14 do Anexo III, que 

ainda assim é bastante enigmático. 

Contudo, o documento Regulations on Prospecting and Exploration for 

Polymetallic Nodules in the Area traz determinações muito mais esclarecedoras sobre 
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confidencialidade dos dados informações adquiridas nas atividades de prospecção e 

exploração (exploration e exploitation). Todas as informações e dados enviados pelas 

empresas concessionárias são secretos, excetuando-se: as que sejam de domínio 

público; as que já foram perpassadas sem a requisição de confidencialidade; as que já se 

encontram em poder da Autoridade sem a obrigação de confidencialidade
96

. Além disso, 

por exemplo, caso o Secretário-Geral da Autoridade deseje tornar pública alguma 

informação que esteja sob a obrigação de confidencialidade deve procurar o prospector 

detentor da informação e pedir sua liberação mediante notificação, e caso o prospector 

não mais exista ou não seja localizado, o Secretário-Geral, de ofício, poderá liberar a 

informação
97

. 

Sob essas diretrizes, então, que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos 

atua como uma espécie de agência reguladora sobre os recursos que estão presentes na 

Área, tentando, dessa maneira, mediar os interesses econômicos dos Estados e suas 

necessidades – tanto mercantis como de recursos – com o princípio do desenvolvimento 

sustentável – zelando pelos Estados em desenvolvimento e mais desfavorecidos bem 

como tem o dever de zelar pelo meio ambiente como um todo
98

, em esfera iternacional. 
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 PAIVA NETO, Hélio Maciel. Regime Jurídico da Exploração e Produção de Petróleo em Águas 

Internacionais. Natal: UFRN, 2004, p. 47. 
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ISA. Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area. Regulation 6. 

Disponível em: < http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Regs/PN-en.pdf> Acesso em: 15 de março 
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 Muito embora a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar fale sobre a proteção do meio 

ambiente marinho, especificamente, acreditamos não ser essa uma expressão completa. Diante da 

impossibilidade de fronteirização ou compartimentalização do meio ambiente, não se pode considerar a 

proteção de uma parte específica dele sem que se considere suas outras perspectivas. Ademais, com a 

proteção do “meio ambiente marinho” a Convenção zela pelo meio ambiente como um todo, visto que 

qualquer agressão sofrida acontece de maneira cadenciada, surtindo efeitos em outras partes do globo e 

em outras “searas” ou “espécies” de meio ambiente. 
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2.3. A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA E OS MEIOS DE 

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS. 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, no afã de criar um 

sistema completo, designa uma sessão destinada aos meios de solução pacífica de 

conflitos no que tange ao direito do mar, referentes especialmente às atividades da área.  

Nesse sentido, a Convenção de Montego Bay é inovadora e consagra todo um novo 

sistema de soluções de controvérsias. A CNUDM aponta que cada Estado, ao ratificar 

ou aderir à Convenção, ou ainda em momento posterior, por meio de declaração escrita, 

deverá escolher livremente qualquer um – ou mais de um – dos meios de solução de 

controvérsias nela elencados
99

. 

 Abordar-se-á abaixo quais os modos pacíficos disponíveis para escolha dos 

Estados Partes. 

O primeiro deles é o Tribunal Internacional de Direito do Mar, cujo estatuto 

consiste no Anexo VI da CNUDM. Este é composto por 21 membros, tendendo a uma 

representação dos principais sistemas jurídicos do mundo e buscando uma distribuição 

geográfica equitativa, não podendo repetir a nacionalidade de cada um de seus juízes, 

que são eleitos de entre pessoas que gozem da mais alta reputação pela sua 

imparcialidade e integridade e sejam de reconhecida competência em matéria de direito 

do mar
100

. 

O mandato é de 9 (nove) anos, podendo haver reeleição. Podem ser partes no 

Tribunal tanto Estados como entidades relativas à Área Internacional, empresas estatais 

e pessoas físicas e jurídicas que participam da exploração dessas áreas. Porém, nenhum 

membro do Tribunal pode exercer qualquer função política ou administrativa ou estar 

associado ativamente ou interessado financeiramente em qualquer das operações de uma 
                                                           
99

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Artigo 287. 
100

 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Montego Bay, 1984. Anexo VI. Art. 2. 
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empresa envolvida na exploração ou aproveitamento dos recursos do mar ou dos fundos 

marinhos ou noutra utilização comercial a eles relativa, nem pode exercer funções de 

agente, consultor ou advogado em qualquer questão.  

A sentença do Tribunal é inapelável e definitiva
101

, e gera obrigatoriedade 

somente às partes a quem compete à controvérsia analisada
102

. Em caso de desacordo 

das partes no que diz respeito ao alcance ou sentido da sentença, qualquer uma das 

partes poderá requerer ao Tribunal a sua interpretação
103

. 

Há, ainda, a previsão de uma Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos, 

composta por 11 membros. Sua competência está descrita no artigo 187 da Convenção 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar, que reside na resolução pacífica de 

controvérsias entre Estados Partes no que concerne à interpretação ou aplicação da 

CNUDM e dos relativos Anexos a ela relacionados; na resolução de controvérsias entre 

um Estado Parte e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos concernentes a 

ações ou omissões da Autoridade ou de um Estado Parte que se alegue constituírem 

violação das disposições da CNUDM ou de Anexos a ela relacionados, ou das normas, 

regulamentos e procedimentos da Autoridade adotados de conformidade com as 

mesmas disposições ou, ainda, atos da Autoridade que se afirme constituírem abuso ou 

desvio de poder; controvérsias entre partes num contrato relacionado à atividades na 

Área, seja no tocante à interpretação ou execução de um contrato ou de um plano de 

trabalho ou a ações ou omissões de uma parte no contrato relacionados com atividades 

na Área que comprometam a outra parte ou embaracem diretamente os seus fidedignos 

interesses; controvérsias entre a Autoridade e um candidato a contratante relativas a 

uma denegação de um contrato ou a uma questão jurídica suscitada na negociação do 
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contrato; controvérsias entre a Autoridade e um Estado Parte, uma empresa estatal ou 

uma pessoa física ou jurídica patrocinada por um Estado quando se alegue que a 

Autoridade incorreu em responsabilidade no que tange ao artigo 22 do Anexo III
104

 da 

Convenção. 

O Tribunal pode, ainda, compor as câmaras especiais que considere necessárias 

e fundamentais, compostas de três ou mais dos seus membros eleitos, para conhecerem 

de determinadas categorias de controvérsias
105

. Há ainda a previsão da formação de 

anual de uma câmara especial, com cinco dos membros eleitos do Tribunal, que pode 

resolver e deliberar sobre controvérsias em procedimento sumário. 

Poderá ainda escolher a Corte Internacional de Justiça, que já possui o viés e 

competência de solucionar controvérsias no que diz respeito a dirimir dúvidas sobre 

interpretação, aplicação e alcance de tratados/convenções, dentre outras competências 

que não se aventurará a discorrer sobre. 

Há a previsão da criação de um tribunal arbitral, composto por cinco membros, 

sendo que só dois poderão ser nacionais das partes em controvérsia. Frise-se que deve 

haver a plena e total cooperação das partes envolvidas, o que inclui fornecer-lhe todos 

os documentos, meios e informações pertinentes, bem como permitir-lhe, quando 

necessário, citar testemunhas ou peritos e receber as suas provas e visitar os lugares 

relacionados com a causa. A remuneração deste tribunal, especialmente criado para 

determinada controvérsia deverá ser suportado em partes iguais pelas partes envolvidas. 

Quanto à definitividade do laudo arbitral, deve ser decisivo e inapelável, a não ser que 
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as partes na controvérsia tenham previamente acordado a existência de um 

procedimento de apelação. Caso não haja, o laudo deve ser acatado por ambos. 

Há, por fim, a previsão de criação de um Tribunal Arbitral Especial para a 

solução de litígios em áreas específicas como: pescarias, proteção e preservação do 

meio marinho, pesquisa científica marinha, navegação e poluição por navios. As 

instruções para a formação dessa arbitragem especial estão presentes no Anexo VIII da 

CNUDM. Nesse tipo de arbitragem, cada Parte envolvida no litígio deverá designar dois 

especialistas presentes, preferencialmente, na lista de peritos
106

 disponível em cada uma 

dessas matérias, cuja competência jurídica, científica ou técnica na matéria 

correspondente seja comprovada e geralmente reconhecida, em que um deles poderá ser 

seu nacional. O Presidente do Tribunal deverá ser escolhido de comum acordo entre as 

Partes envolvidas – caso contrário, após trinta dias não se tiver chegado a um acordo, o 

Secretário Geral da Organização das Nações Unidas deverá designá-lo. 

Entretanto, mesmo diante de um sistema normativo tão complexo como é o 

direito do mar com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, com várias 

determinações e um diversificado sistema de solução de controvérsias, ele sozinho não é 

o bastante para, além de regulamentar a exploração de recursos, conter os avanços 

tecnológico-científicos em face da preservação e proteção do meio ambiente em esfera 

internacional. Dessa forma, abordar-se-á como ocorre – ou como deveria ocorrer – a 

proteção internacional do meio ambiente diante da crescente exploração de recursos em 

águas ultra-profundas, sobretudo a exploração de petróleo e outros recursos minerais.  
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Como podem então as ordens jurídicas nacional e internacional andarem juntas 

na proteção ambiental quando a exploração de recursos ocorre além da jurisdição 

estatal? Veja-se. 
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3. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE E A 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM ÁGUAS 

INTERNACIONAIS. 

 

3.1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE. 

 

No que diz respeito às origens históricas do direito ao meio ambiente, há 

registros bem antigos da compilação e positivação de normas relativas à proteção 

ambiental. O Direito Florestal remonta à época da Babilônia, em 1.900 a.C., o Código 

Hitita trazia disposições sobre a preservação e não poluição de corpos d’água, no Egito 

há a criação da primeira reserva natural de que se tem notícia e, no Século III a.C., o 

imperador Asoka edita leis que protegiam animais silvestres
107

.  

Muito embora se encontrem diluídos na história registros como os trazidos 

acima, são muito poucos em função do universo a que pertencem e da importância do 

que intentam proteger. Em verdade, a discussão sobre o meio ambiente e sua evolução 

doutrinária é relativamente recente, daí decorre a necessidade de ampliação dessa 

discussão. Novos tempos se apresentam, e depara-se a população mundial, então, com a 

presença de novos fatos sociais e assim, dado o recente surgimento da preocupação com 

as questões ambientais, precisa-se de mais tempo para moldar e dilapidar uma teoria que 

abarque os novéis eventos que surgem na dinâmica sociedade internacional.  

O Direito Internacional do Meio Ambiente até a metade do Século XX não era 

tomado muito em conta. Havia algumas disposições esparsas, mas nada muito concreto 

e organizado até a década de 50. O surgimento de novos fatos sociais impulsionou a 

preocupação da população mundial com o meio ambiente em que viviam. Questões 

como as altas taxas de crescimento demográfico; o desenfreado uso dos recursos 
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naturais e a iminente ameaça de esgotamento; grandes acidentes ambientais com efeitos 

imediatos sobre determinados ecossistemas
108

; os novos modelos de exploração de 

recursos; o homem ter ido à Lua e ter visto a Terra sob uma nova perspectiva, frágil sob 

um ponto de vista externo
109

. Questões como essa deram força à evolução do Direito 

(Internacional) do Meio Ambiente e evidenciaram sua necessidade. 

Dessa forma, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO
110

), criada em 1946, até a década de 1970 foi o principal órgão da 

Organização das Nações Unidas a debater assuntos diretamente ligados às causas 

ambientais, dando origem a documentos de grande relevância e importantes, como a 

Conferência das Nações Unidas para a Conservação e Utilização dos Recursos, em 

1949; a Conferência Intergovernamental para Uso e Conservação Racionais dos 

Recursos da Biosfera, em 1968; a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional, em 1971
111

.  

A preocupação com as causas ambientais cresceu em progressão geométrica. Em 

1968, uma proposta do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) 

convocou uma reunião a fim de definir diretrizes para solver os principais problemas 

que preocupavam a comunidade internacional à época, notadamente a poluição do ar e a 

chuva ácida. Decidiu-se, então, convocar a Conferência de Estocolmo sobre o Meio 

Ambiente Humano
112

, primeira grande conferência organizada pela ONU para tratar de 

                                                           
108

 Podemos citar Minamata, no Japão (1957); as marés negras, Torrey Canyon, Inglaterra e França 

(1967); Seveso, na Itália (1976); Three Mile Island, Estados Unidos da América (1979); Bhopal, na Índia 

(1984); Vila Socó, Cubatão, Brasil (1984); Chernobyl, URSS (1986); Exxon-Valdez, Alasca (1989).  
109

 VARELLA, Marcelo Dias. O Surgimento e a Evolução do Direito Internacional do Meio Ambiente: da 

proteção da natureza ao desenvolvimento sustentável. p. 6. In: BARROS-PLATIAU, Ana Paula; 

VARELLA, Marcelo Dias. Proteção Internacional do Meio Ambiente. Brasília: UniCEUB, Unitar, UnB, 

2009. 
110

 Em inglês, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
111

 SOARES, Pedro Lucas de Moura. Refugiados Ambientais: a construção de um novo conceito e suas 

implicações à luz do Direito Internacional. In: BICHARA, Jahyr-Philippe (org.) et. al. Natal: EDUFRN – 

Editora da UFRN, 2008, pp. 175-192. 
112

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 

Humano, de 1972. 



56 

 

modo específico sobre questões ambientais, e que ocorreu em 1972. Na Declaração final 

da Conferência foram elencados os princípios que devem guiar a preservação do meio 

ambiente e conservá-lo para usufruto das gerações futuras.  

Na década de 70, ainda, mais precisamente entre os anos 1970 e 1972, como 

conseqüência desta novel preocupação ambiental, 26 diferentes Estados criaram órgãos 

ou instâncias administrativas para a proteção do meio ambiente
113

. 

A partir de então a problemática do meio ambiente tornou-se uma preocupação 

mundial e uma matéria de discussão em vários órgãos, com importantes documentos 

celebrados ao longo dos últimos anos, como a Convenção de Viena para a Proteção da 

Camada de Ozônio, de 1985; a Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança 

do Clima, de 1992; a Convenção sobre a Diversidade Biológica (Rio-92), de 1992; o 

Protocolo de Kyoto
114

, de 1997; dentre outros. 

Há que se falar ainda, no que diz respeito à evolução das normas de Direito 

Internacional Ambiental, sobre sua obrigatoriedade. Há forte corrente doutrinária que 

afirma que se passou de um período de produção legislativa não-cogente para um 

período de um quadro normativo mais denso e obrigatório. Entretanto, o nível de 

cogência ou obrigatoriedade das normas no Direito Internacional Ambiental é de difícil 

aferição, posto que será determinado muito mais pelo comportamento adotado pelos 

Estados Partes e pela conjuntura internacional da época do que propriamente pelo texto 

legislativo em atenção
115

. 
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Podia-se inferir que o problema central dos princípios de direito em geral, mas 

sobretudo os princípios de direito ambiental, era a sua falta de exequibilidade, em 

contraste do que ocorre com as normas de natureza cogente (mínimas no direito 

ambiental internacional). Contudo, eles possuem, sim, sua importância, posto que a 

normatização desses princípios pelos Estados, quando incorporados à sua legislação 

interna mediante sua codificação, tais princípios passam então a valer como 

prerrogativas a serem observadas em decisões
116

.   

Não se deve, pois, subestimar a importância do Direito Internacional Público, 

pois somente com a existência dos diversos fóruns de discussão – seja no âmbito de 

Organizações Internacionais específicas, seja no âmbito de Conferências mais 

democráticas (ou nem tanto assim) – é que foi possível codificar, embasar e configurar 

uma série de princípios e mecanismos que hoje integra ordenamentos jurídicos por todo 

o mundo
117

. 

Algo que é de se notar na evolução do Direito Internacional do Meio Ambiente é 

a pluralidade de documentos internacionais no que atine a especificidade dos temas em 

debate. Os temas das Convenções e Tratados que são concluídos se alternam entre 

amplos e específicos e, por fim, na década de 70 surgem as chamadas Convenções-

Quadro ou umbrella conventions
118

, que são aquelas convenções em que se trata de 

temas amplos, mas que abarcam ou regulam diversas outras convenções ou protocolos – 

que podem ser igualmente amplos ou mais específicos.  

A partir dos anos 90, pois, começa-se a notar uma tendência das Convenções e 

Tratados celebrados em matéria ambiental a tratar sobre o tema desenvolvimento. 
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Saliente-se, neste ponto, que alguns autores afirmam que o tema “desenvolvimento” 

inserido em Convenções Internacionais – multilaterais ou bilaterais – remonta o início 

do século XX e que sua discussão vem de longa data. O que não deixa de ser verdade, 

posto que o termo está presente na Convenção relativa à preservação da fauna e da flora, 

de 1933
119

, na Convenção Internacional para a regulação da caça de baleias, de 1946
120

, 

por exemplo, mas não sob uma perspectiva necessariamente de sustentabilidade. Nada 

fica clarividente em relação a isso. 

Entretanto, opina-se aqui que, muito embora haja referências antes da década de 

70 ao termo desenvolvimento, sua percepção enquanto um processo sustentável e não 

predatório, que fosse pautado sobremaneira no crescimento econômico só acontece pós-

70, com a Conferência de Estocolmo, sendo evidenciado mais tarde, com o Relatório 

Brundtland, de 1987. Tendência esta observada após a Conferência de Estocolmo. 

O Relatório Brundtland, conforme já brevemente abordado, publicado em 1987, 

foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas. Tal documento definiu e consolidou o termo 

desenvolvimento sustentável, amplamente discutido e repensado nos mais diversos 

fóruns ambientais por todo o mundo
121

. Enfrentar-se-á o tema posteriormente. 

Poucos anos depois, em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas decide 

convocar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

que teria duração de duas semanas e clama o maior nível possível de participação. A 

Conferência coincidiria com o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 05 de junho de 
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1992, no Rio de Janeiro, Brasil. Fica, então, consignado na Resolução 44/288
122

, na 44ª 

sessão, aos 22 de Dezembro de 1989, que a Conferência devia elaborar estratégias e 

medidas para deter e reverter os efeitos da degradação ambiental no contexto da 

intensificação dos esforços nacionais e internacionais para promover o desenvolvimento 

sustentável e ambientalmente racional em todos os países. 

Em 1992, portanto, é assinada a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que registra e reforça novamente o postulado do desenvolvimento 

sustentável em seu Princípio 3: “O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de 

modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 

desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”.
123

 Assim, dessa 

maneira, o desenvolvimento sustentável passa do status de princípio específico para 

adquirir um caráter mais geral, abarcando princípios mais específicos, como alguns 

delineados na Agenda 21 e a Convenção sobre a Diversidade Biológica
124

, que tratam 

por exemplo de utilização equitativa dos recursos genéticos, compartilhamento e 

transferência de tecnologias adequadas, cooperação internacional direta ou mediante 

organizações governamentais e não governamentais,  pesquisa e treinamento de pessoal. 

Todos estes como meios efetivadores de um princípio maior: o desenvolvimento 

sustentável. 

Pode-se ainda considerar como marco da evolução do Direito Internacional do 

Meio Ambiente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e 

seus protocolos, que trazem um viés econômico aliado, ao mesmo tempo, ao meio 
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ambiente, fazendo um sopesamento entre eles, no intuito de garantir o desenvolvimento 

sustentável. A UNFCCC
125

, por exemplo, goza de dispositivos que impõem aos Países 

desenvolvidos o dever de auxiliar aos Países em desenvolvimento, particularmente 

vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima, a cobrirem os custos de sua 

adaptação a esses efeitos negativos. Ou ainda o protocolo de Quioto, que cria o 

mecanismo de compra e venda de certificados de carbono com o objetivo de diminuição 

de emissão dos Gases do Efeito Estufa, definindo metas próprias para cada país e 

vinculando o cumprimento dessas metas e de suas disposições com medidas 

sancionatórias
126

. 

Eis que foram esses os instrumentos que se permitiu deter a atenção, a título de 

exemplificação, sem a mínima pretensão de trazer um rol taxativo e exauriente de 

documentos, posto que inesgotáveis são as fontes jurídicas do direito ambiental nessa 

conjuntura ‘verde’ que se vive hoje.  

 Houve, então, um crescimento e um aumento da importância das questões 

ambientais em esfera internacional, o que proporcionou a estruturação de uma das mais 

modernas ramificações do Direito Internacional Público – o Direito Internacional 

Ambiental. Esse crescimento se deu em dois espectros: de um lado identifica-se a 

criação de normas voltadas à proteção do meio ambiente, de outro há o 

acompanhamento dessa normatização de forma concomitante à criação de normas que 

visam à promoção do desenvolvimento
127

, movimento este que ganha força na década 

de 1970. 

                                                           
125

 Da sigla, em inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change. 
126

 CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o Direito ao Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_71/Artigos/artigo_Renata.htm> Acesso 

em: 22 de março de 2012. 
127

 VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico e Ambiental.  Belo Horizonte: Del Rey, 

2003, p. 52. 



61 

 

 O Direito Internacional do Meio Ambiente, portanto, foi criado e desenvolvido a 

partir de uma égide de controle do consumo por parte dos países do Norte, em 

detrimento de maior respeito pelos países do Sul no que tange à exploração, de forma 

que ambos pudessem se desenvolver de forma equânime, reduzindo assim suas 

diferenças. 

 O maior expoente desta corrente do Direito Internacional Ambiental foi a 

Organização das Nações Unidas. Este foi o órgão responsável pela criação jurídica do 

direito internacional, mediante suas agências, programas e organizações internacionais 

específicas, com a geração de resoluções, relatórios, acordos, tratados e demais 

dispositivos, cogentes ou não. Assuntos que antes eram de âmbito exclusivamente 

estatal, passaram a ser abordados cada vez mais no seio das diversas conferências – de 

patrimônio cultural à proteção da fauna e flora, da produção agrícola à saúde humana – 

os mais variados temas eram levantados
128

. 

 Vale lembrar aqui que, conforme reiteradamente verificado, o Direito 

Internacional do Meio Ambiente é formado por uma infinidade de temas complexos, 

com normas imiscuídas de novos sentidos para gerir fatos sociais cada vez mais 

inovadores. Dessa maneira, necessita-se para o seu desenvolvimento de um ambiente 

cada vez mais plural e democrático, onde a participação do maior número de países 

quanto possível é bem vinda. Neste ponto, especificamente, vê-se como primordial o 

papel da ONU no desenvolvimento do Direito Internacional Ambiental, bem como no 

direito ao desenvolvimento, como corolário. É a ONU a única Organização 

Internacional hoje capaz de reunir o maior número de países para debater temas desta 

monta. 
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 Maior exemplo disso consiste no documento “fundador”
129

 do Direito 

Internacional Ambiental, a Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano, de Estocolmo (1972). Considerado como um dos mais importantes 

documentos em matéria ambiental, a Conferência de Estocolmo foi um marco, teve 

como resultado a criação do PNUMA – Programa das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – e a Declaração de Estocolmo, que lançou 26 princípios 

referentes a comportamentos e parâmetros que devem ser seguidos pelos Estados no 

manejo da situação ambiental em seus territórios, como forma de uniformizar as 

políticas ambientais
130

. 

 Criada no âmbito da ONU, a Declaração de Estocolmo instituiu como princípio 

geral de direito internacional a cooperação internacional para a proteção do meio 

ambiente. Além disso, fomentou de forma inovadora sobre direito ambiental e 

desenvolvimento, levantando questões como a transferência de tecnologias e melhores 

práticas (Princípio 20). Muito embora com o texto impreciso e ambíguo
131

, vê-se como 

extremamente benéfico e como um primeiro passo ao início da discussão ambiental de 

forma multidisciplinar. 

 A despeito da importância que possui (possuiu) o sistema onusiano de proteção 

ambiental – uma vez que foi durante muito tempo o primeiro e único ambiente plural, 

democrático e multilateral onde uma infinidade de países puderam discutir a questão 

ambiental e dar o pontapé inicial para sua evolução – ele se tornou bastante confuso e 

antiprático, o que reflete na sua eficácia. 
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 Ao mesmo tempo que a pluralidade de fóruns que hoje existem dentro do 

sistema onusiano é positivo, o que denota a importância do tema, o fato de serem muitos 

é prejudicial ao passo que suas decisões e políticas adotadas não são centralizadas e 

organizadas, havendo, pois, um conflito de competências. A Assembleia Geral, 

programas e agências se confundem. PNUMA, FAO, UNESCO, PNUD, CDS – todas 

essas instituições possuem decisões de peso semelhante, com pouquíssima comunicação 

entre si, o que prejudica pois a exequibilidade e praticidade de suas determinações, 

decisões ou diretivas.  

 Um bom exemplo que se pode trazer à baila é a Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, cuja finalidade é a de avaliar o andamento e aplicação da Agenda 

21 e, dessa forma, zelar pela aplicação das normas de direito internacional ali expostas. 

Pois bem. Apesar de estar atenta à aplicação dos princípios delineados na Agenda 21, a 

CDS não possui qualquer ação em âmbito local ou regional a fim de viabilizar, na 

prática, os projetos relacionados à sua atuação e a efetividade a que se propõe. Outra 

falha é que em suas reuniões, diversas resoluções e diretivas são lançadas – como 

sugestões de eventos e conferências ou sugestões de novas políticas ambientais a serem 

implementadas, mas pouco se pode ver do operacional da própria organização
132

. 

 Essa multiplicidade de fóruns, em si, não é negativa. Contudo, a falta de 

cooperação e a multiplicidade de resoluções que tratam do mesmo tema, conferências 

que abordam os mesmos assuntos é um desperdício de recursos humanos e financeiros, 

uma vez que não há a troca de informações entre eles. 

 Esse ambiente de discussão demasiadamente entrelaçado – e embaraçado, faz-se 

sugerir, pois, a reforma institucional do sistema onusiano de proteção ao meio ambiente. 
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O aparato internacional para a produção do direito internacional ambiental positivo está 

completamente ultrapassado. Defende-se que, com essa reforma institucional se evitará 

a duplicidade – multiplicidade, na verdade – de normas ambientais, facilitará o 

preenchimento das tantas lacunas existentes no direito internacional ambiental, bem 

como tornará esses fóruns de discussão mais democráticos dando maiores 

oportunidades de participação aos países em desenvolvimento e, por fim, proporcionará 

maior ligação entre as iniciativas regionais e globais, tornando o sistema mais 

completo
133

. 

 

3.2. OS MECANISMOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL E A 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. 

 

 Conforme visto, existe hoje, ainda que de forma bastante difusa e menos 

integrada do que o desejado, um sistema jurídico ambiental internacional que visa, 

claro, à proteção do meio ambiente. Sobretudo na esfera da Organização das Nações 

Unidas, muitas Convenções e Tratados foram fechados e criaram-se através deles 

diversos mecanismos de proteção ambiental, de âmbito internacional. Uns mais efetivos 

e eficazes que outros. 

 Todavia, antes de abordar esses mecanismos, há de se fazer uma importante 

observação acerca da eficácia da norma internacional, trazida à lume pelo professor 

Marcelo Dias Varella. Defende o professor que a eficácia de uma norma internacional é 

medida através de elementos jurídicos – como a definição clara no próprio texto da 

norma dos objetivos a serem por ela alcançados; existência de sanções para o seu não 

cumprimento; existência de mecanismos de solução de controvérsias com poder 

coercitivo para as suas decisões; incentivos econômicos ao seu cumprimento – e 
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elementos políticos – participação dos Estados mais importantes para aquela temática; 

cooperação com atores não estatais; viabilidade técnica dos objetivos; sensibilização da 

população sobre o tema
134

. 

 No que toca à norma internacional de direito ambiental, no que diz respeito à 

efetividade desta norma, o professor afirma, e se corrobora aqui com o seu pensamento, 

que aquela não tem o condão nem a pretensão de solucionar o problema ambiental
135

, 

mas de dar um primeiro passo à mudança de atitude e pensamento dos Estados 

resistentes.  

 Exemplo de mecanismos que visam a uma mudança inicial de paradigma são os 

estabelecidos no Protocolo de Quioto, por exemplo. São previstos no protocolo três 

mecanismos. A Implementação Conjunta, o Comércio de Emissões e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo
136

. 

 A Implementação Conjunta, mecanismo previsto no art. 6º do Protocolo, aduz 

que qualquer País do Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas 

Partes unidades de redução de emissões resultantes de projetos visando a redução das 

emissões antrópicas de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia. 

 O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, com previsão no art. 12, tem o 

objetivo de assistir aos países emergentes para que atinjam o desenvolvimento 

sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção – ou seja, a redução de 

gases do efeito estufa. Para que seja aprovado um projeto de Mecanismo de 

                                                           
134
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Desenvolvimento Limpo, alguns requisitos devem ser observados
137

, quais sejam: a 

promoção do desenvolvimento sustentável dentro do projeto; cumprimento de normas 

municipais, estaduais e federais; consulta pública; transparência de dados e 

informações; avaliação de impactos sociais, ambientais e econômicos
138

. 

Dessa forma, proporciona a oportunidade de implantação de projetos de controle 

de emissão de gases estufa e promoção do desenvolvimento sustentável, que devem 

contribuir para a sustentabilidade ambiental de âmbito local, contribuir para o 

desenvolvimento das condições de trabalho e geração de empregos, colaborar para uma 

melhor distribuição de renda e para capacitação e desenvolvimento tecnológico, e por 

fim, contribuir para uma maior integração regional
139

 – o que dá uma perspectiva mais 

completa à noção de desenvolvimento sustentável, conforme veremos mais 

detalhadamente adiante.  

Assim, esses darão origem ao chamado “crédito de carbono”, cujos países do 

Anexo I poderão compra-los e computa-los nas suas metas de redução de emissões. 

O Comércio de Emissões, previsto no art. 17, por sua vez, estipula limites para a 

emissão de gases do efeito estufa, onde países que ficam abaixo do limite estabelecido 

para emissão podem vender suas quotas a outros países que estejam acima da 

quantidade de emissões permitidas. 

Não desconsiderando a importância de mecanismos como os estabelecidos no 

Protocolo de Quioto, nem tampouco olvidando que estes podem ser amplamente 
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utilizados pela indústria do petróleo de forma direta
140

, há outros mecanismos 

específicos para esta pesquisa que se gostaria de dar atenção. 

No que tange à exploração de petróleo, os mecanismos de proteção ambiental 

dirigidos especificamente a essa atividade, notadamente ao transporte desses bens, 

foram surgindo à medida que o petróleo e seus derivados se consolidam no cenário 

mundial dessa sociedade industrial como principal fonte de energia, o que fez expandir 

sensivelmente o número de navios cargueiros e o volume de carga transportada por eles, 

aumentando nessa mesma proporção o risco de acidentes ambientais. 

 Em 1954 foi produzida a OILPOL
141

, determinando a proibição de despejo de 

petróleo e seus derivados ou misturas que tenham mais de 100 partes de óleo por milhão 

em áreas marítimas que fiquem a menos de 50 milhas náuticas da faixa de terra mais 

próxima, em seu art. 2º, sendo mais tarde ampliado esse limite mediante uma emenda 

aprovada pela Organização Marítima Internacional.  

Em 1967, o Torrey Canyon, navio superpetroleiro atinge arrecifes e despeja na 

costa europeia toda sua carga, cerca de 120.000 toneladas de óleo cru, sendo um dos 

maiores acidentes ambientais da história. O despreparo da sociedade internacional e do 

direito internacional ambiental e marítimo para situações como aquela ficaram latentes e 

exposta, o que demandou novas medidas a serem tomadas
142

. Assim, com o clamor 
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social gerado pelo acidente do Torrey Canyon, começou-se a discutir em âmbito 

internacional as possibilidades de reparação e responsabilização por acidentes 

ambientais. 

Dessa forma, fora convocada uma conferência na cidade de Bruxelas, dois anos 

depois do ocorrido, para a adoção da Convenção Internacional Sobre Responsabilidade 

Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, conhecida como CLC/69. Disposta a 

tratar de temas como a responsabilidade do proprietário do navio, o estabelecimento de 

fundo para sua responsabilidade e sobre os procedimentos de reclamações e 

compensações relativas ao derramamento de óleo, o texto da Convenção não agradou 

aos delegados presentes, que acreditavam que os limites para compensação eram baixos 

demais e problemas em relação ao regime de compensação definido. Não prosperou. 

Com o advento da Conferência de Estocolmo e a pauta aberta pra o crescimento 

do direito internacional ambiental, entramos em um novo panorama mundial, já 

abordado no presente ensaio, de preocupação com o meio ambiente. Assim, outra 

convenção surge neste contexto – a MARPOL (Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição Causada por Navios), em 1973, posteriormente alterada pela 

MARPOL de 1978, cujos objetivos consistiam na prevenção e controle não apenas da 

poluição provocada por óleo, mas também por produtos químicos, substâncias 

embaladas, esgoto e lixo. A MARPOL traz, pois, exigências específicas para a 

circulação de navios, cria regras e standards que devem ser respeitados quanto às 

capacidades e especificidades técnicas dos navios, emissão do Certificado Internacional 

de Prevenção por Poluição por Hidrocarbonetos, enfim. Cria, pois, uma série de 

mecanismos que visam à proteção ambiental. 

Ademais, além dos mecanismos citados acima, há os mecanismos criados pela 

Convenção de Montego Bay, já amplamente abordados no capítulo 2.  
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3.3. A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA E O PRINCÍPIO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

COMO MEIO EFETIVADOR DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

EQUILIBRADO. 

 

 O Estado brasileiro, na Constituição Federal, em seu artigo 225, afirma 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. 

Pois bem, incumbido de tornar efetivo o citado artigo, o Poder Público é encarregado de 

diversas funções no primeiro parágrafo
143

 do art. 225, CF/88. Contudo, o poder que 

emana desse artigo só confere competência ao Estado para atuar dentro da jurisdição 

estatal. Diante da ocorrência de um dano ambiental cujos riscos possam ultrapassar as 

fronteiras e atingir o Estado brasileiro de forma direta, configurando-se, pois, uma 

ameaça ao direito garantido pelo art. 225, como pode o Poder Público se insurgir e fazer 

valer o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? 

A Constituição Federal de 1988 foi especialmente importante para a 

concretização das noções de desenvolvimento que surgiam à época, o que tornaram o 

Brasil um importante personagem na sociedade internacional no que diz respeito às 

questões ambientais bem como à utilização de recursos ambientais e sociais. 
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Conforme já se expôs no presente trabalho, foi a partir da Constituição Federal 

atual que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, transcrito no art. 

225, foi elevado à categoria de direito fundamental, por força do ordenamento e da nova 

ordem política internacional  que se instaurava, seguindo a nova tendência internacional 

capitaneada pelas principais conferências ambientais a partir dos anos 70. O caput do 

art. 225 da Carta de Direitos Brasileira apresenta o direito (e dever) ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental
144

, enquanto bem de 

uso comum do povo e essencial para garantir a sadia qualidade de vida da população.  

Além disso, de forma exemplar e coerente, a novel Constituição de 1988 

apresenta o art. 170, que trata da Ordem Econômica, e que em seu inciso VI, assevera 

que a ordem econômica, que tem por fim assegurar a todos uma existência digna, deverá 

estar fundada nos ditames da justiça social, observando-se o princípio da defesa do meio 

ambiente
145

, acrescendo assim que só é possível haver desenvolvimento a partir da 

defesa dos valores e recursos ambientais.  

Múltiplos outros dispositivos ao longo do texto constitucional, tais como, o art. 

5º, LXXIII
146

; art. 20, II
147

; art. 21, XXIII
148

; art. 24, VI e VIII
149

; art. 129, III
150

; art. 
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174, § 3º
151

; art. 200, VIII
152

; art. 216, V
153

, são responsáveis por constituir um 

significativo sistema de proteção ambiental constitucional – o que lhe dá maior peso –, a 

partir da definição de instrumentos e competências capazes de promover efetivamente a 

defesa do meio ambiente, sobre os quais debruçar-se-á alhures. 

Dessa maneira, a Constituição Federal eleva o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental da pessoa humana e da 

coletividade, consagrando a proteção ambiental como um dos objetivos perseguidos 

pelo Estado Socioambiental
154

 de Direito brasileiro. Vê-se, pois, a proteção ambiental 

como um instituto com dupla funcionalidade – ao mesmo tempo em que é encarada 

como um objetivo e tarefa do Estado, é também um direito e dever fundamental do 

indivíduo e da coletividade por ele formada
155

.  

É cediço que nem sempre foi assim. A constitucionalização do direito ambiental 

é um processo incipiente, consolidado no Brasil com a Constituição Federal de 1988, e 

que muito embora não fosse necessariamente imperioso – posto que não impediu que o 

legislador infraconstitucional promulga-se leis e regulamentos que assegurassem os 

direitos ambientais
156

 – o reconhecimento pela Constituição de deveres e direitos 

                                                                                                                                                                          
150

 Competência do Ministério Público, enquanto função institucional, para promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. 
151

 Fiscalização e regulamentação do Estado sobre a atividade garimpeira, garantindo que o Estado 

favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio 

ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 
152

 Compete ao Sistema Único de Saúde [...] VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 
153

 Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico constituem patrimônio cultural brasileiro. 
154

 É recorrente na doutrina diversas denominações para o “novo” modelo de Estado de Direito sob uma 

perspectiva ecológica, como Estado Constitucional Ecológico, Estado pós-Social, Estado do Ambiente, 

Estado de Direito Ambiental. Para maiores informações, Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; 

FENSTERSEIFER, Tiago. Breves considerações sobre os deveres de proteção do Estado e a garantia da 

proibição de retrocesso em matéria ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, v. 15, n. 58, p.41-

85, abr./jun. 2010. 
155

 Idem. pp. 43-44. 
156

 São exemplos os seguintes diplomas federais: Lei da Fauna Silvestre (Lei 5.197/1967), a Lei do 

Gerenciamento Costeiro (Lei nº. 7.661/1988), a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº. 

6.766/1979), a Lei nº. 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
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ambientais é benéfico não só de uma perspectiva jurídica/jurisdicional, mas também de 

uma perspectiva prática, posto que um texto constitucional claro e bem escrito poderá 

evitar tortuosas interpretações, dispositivos legais indesejados e orientar a política 

nacional ambiental
157

.  

Ademais, é válido salientar que a Carta Magna brasileira, de uma forma 

sistemática e complexa, procura abordar o desenvolvimento sustentável não somente 

numa perspectiva ambiental, como comumente é tratado, mas de uma perspectiva 

global.  

Defende-se na presente pesquisa que deve o Estado valer-se de instrumentos de 

direito internacional, como extensão da própria Constituição e dos direitos que dela 

emanam, para convalidar e legitimar medidas – sejam precautórias, preventivas ou 

reparatórias – a fim de tornar efetivo/eficaz esse direito constitucional.  

Frise-se, neste ponto, que os princípios da precaução e da prevenção estão em 

plena sintonia com o art. 225, CF/88, posta a exigência constitucional de estudo prévio 

de impacto ambiental para atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente
158

, 

princípios esses presentes, conforme já visto em outros trechos desta pesquisa, em 

instrumentos internacionais diversos. Dessa maneira, as medidas precautórias e 

preventivas são legitimadas pela Constituição Federal e por instrumentos internacionais 

contratados pelo Brasil, mediante a aplicação dos princípios da prevenção e da 

                                                                                                                                                                          

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a Lei nº. 6.803/1980, que dispõe sobre as diretrizes 
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precaução
159

, bem como, e arrisca-se dizer principalmente, pela aplicação do princípio 

do desenvolvimento sustentável, baluarte do direito ambiental, conforme se pronunciou 

o Supremo Tribunal Federal. 

Em meio a toda essa discussão acerca da desfronteirização da tutela ambiental, o 

Estado brasileiro, por meio de sua Corte Maior, o STF entendeu ter o princípio do 

desenvolvimento sustentável, presente no artigo 225 da Constituição Federal, caráter 

eminentemente constitucional e que encontra baluarte legitimador em pactos 

internacionais assumidos pelo Brasil, conforme se vê no julgamento da Medida Cautelar 

em Ação Direta de Inconstitucionalidade 3540/DF
160

.  

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello afirma que a preocupação com a 

preservação do meio ambiente deixou de ser uma inquietação fixa no tempo presente, 

mas, ao contrário, transcende o plano das presentes gerações para também atuar em 

favor das gerações futuras e, por isso mesmo, tem se tornado objeto de regulações 

normativas e de proclamações jurídicas que, ultrapassam a província meramente 

doméstica do direito nacional de cada Estado soberano, projetando-se, dessa forma, no 

plano das declarações internacionais, “que refletem em sua expressão concreta, o 

                                                           
159

 Idem. 
160

 EMENTA: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, 
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compromisso das Nações com o indeclinável respeito a esse direito fundamental que 

assiste a toda humanidade”
161

.  

 Entende-se, pois, que dada a natureza de direito fundamental do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado
162

, deve haver a mitigação dos limites 

jurisdicionais do Estado – o que implica, em parte, na mitigação do próprio conceito de 

soberania – para que haja ações conjuntas e cooperativas entre os países diante de um 

dano ambiental. Decerto, a Constituição brasileira encontra no princípio do 

desenvolvimento sustentável um elo inquebrantável com os diversos instrumentos e 

mecanismos internacionais de proteção ambiental, fazendo deles um meio 

importantíssimo na garantia e efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado dentro do território nacional – mesmo que para tanto seja necessário agir 

fora dele. 

Em seu art. 3º, III, onde se encontra um dos objetivos fundamentais a ser 

perseguido pela República Federativa do Brasil, a Constituição aponta a redução das 

desigualdades sociais e regionais. Destaca-se ainda que a Constituição Federal reafirma 

essa necessidade, uma vez que, ao dispor sobre a ordem econômica, afiança que esta 

terá como um de seus princípios norteadores, a busca pela redução das desigualdades 

regionais e sociais (art. 170, VII)
163

. 

Assim sendo, diante das perspectivas apresentadas é possível afirmar que a 

noção de desenvolvimento sustentável carreada pela Constituição Federal brasileira é 

fundamentada pelos pilares do desenvolvimento nacional (art. 3º, II), pela redução das 
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desigualdades regionais e sociais (art. 3º, III); por uma ordem econômica que tem por 

fim assegurar a todos existência digna em consonância com a preservação ambiental 

(art. 170, caput c/c VI), por um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, 

caput), e pela responsabilidade inter-gerações (art. 225, caput)
164

.  

Desse modo, a constitucionalização do direito ambiental e a inserção do 

princípio do desenvolvimento sustentável na Constituição Federal de 1988 trouxeram 

benefícios formais e benefícios substantivos. Nos substantivos pode-se levar em conta a 

criação de um dever imperativo constitucional de não degradação se contrapondo ao 

direito constitucional de exploração; a ecologização da propriedade e da sua função 

social, onde o direito de explorar é limitado pelo respeito à saúde e aos processos 

ambientais e ecológicos; a elevação da tutela ambiental a um patamar mais elevado – o 

de direito fundamental – conforme já abordado neste ensaio; ocorre a legitimação 

constitucional de uma atuação positiva do Estado enquanto instituição reguladora das 

atividades privadas contra o abuso dos recursos ambientais; a ampliação da participação 

pública e a democratização da proteção ambiental. Enquanto benefícios formais, estão a 

conferência de maior posição hierárquica e maior destaque (proeminência e 

preeminência
165

) dos direitos, deveres e princípios do direito ambiental; segurança 

normativa dos direitos ambientais dada a rigorosidade ampliada dos procedimentos para 

aprovação de emendas constitucionais e pela proteção das cláusulas pétreas; com a 
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constitucionalização permite-se a realização do controle de constitucionalidade de atos 

normativos de patamares inferiores
166

. 

Nesse quadro, o Direito ambiental, analisado sob seu aspecto de intervenção 

econômica, é munido de uma série de instrumentos específicos que o permitem atuar 

ativamente na ordem econômica e financeira, interferindo de forma efetiva, visando a 

moldar um novo padrão de desenvolvimento
167

 que seja condizente com todo o sistema 

constitucional. Tais instrumentos jurisdicionais encontram-se previstos tanto na 

Constituição Federal quanto em todo o esqueleto legislativo disponível no ordenamento 

jurídico visando a promover a proteção do meio ambiente
168

 e o desenvolvimento social 

e regional do país
169

.  

 

3.4. A POSSIBILIDADE DE ‘DESFRONTEIRIZAÇÃO’ DA TUTELA AMBIENTAL 

COMO FORMA DE GARANTIR O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO. 

 

Observa-se, pois, que a criação de todos esses mecanismos apresenta algo em 

comum: o seu alcance internacional. A efetividade da norma bem como, e 

principalmente, o sucesso do seu resultado está intimamente ligado a esta característica, 

posto que impossível pensar a proteção ambiental a partir da delimitação territorial. Só 

há sucesso num sistema de proteção ambiental quando conexo e interligado.  

O meio ambiente não obedece à fronteirização estabelecida pela geopolítica 

mundial de delimitação de territórios. Ele é formado por um todo indivisível, e os 
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efeitos de um eventual dano ambiental não obedecerão aos limites fronteiriços. Poderá 

facilmente ultrapassá-los. É então esse o porquê da necessidade de ações conjuntas e de 

políticas ambientais transfronteiriças através de um sistema de proteção ambiental 

totalmente interligado.  

Em virtude dessa nova conjuntura e integrados nesse novo panorama, a questão 

da preservação ambiental reclama a sua ótica sob uma perspectiva global – e não local 

ou mesmo regional – não só em razão dos efeitos da destruição ambiental, que não 

conhece as fronteiras e demarcações políticas dos países, mas principalmente em razão 

de sua vinculação à dinâmica do mercado internacional. O quadro mundial de 

degradação ambiental não é uma simples relação de causa e efeito entre crescimento 

econômico de um país e a imediata poluição deste mesmo território em função desse 

mesmo crescimento. Por ser um processo de expansão de produção globalizado, as 

causas e efeitos que tanto se procura estabelecer uma relação não estão atrelados ao 

mesmo Estado necessariamente
170

. 

Nesse mesmo sentido, Édis Milaré afirma que o século XX, marcado pelo 

avanço desenfreado da globalização, trouxe ao mundo uma nova perspectiva, sob o 

espectro dessa nova ordem de produção em massa. Nesse cenário grandioso, de busca 

pela evolução, a temática ambiental passa a ter um papel relevante, não só pela 

necessidade de preservação, mas também pelo seu inerente caráter global, já que os 

efeitos provocados pela degradação ambiental extrapolam os limites territoriais do 

Estado, posto que demarcações meramente políticas, “alcançando dimensões regionais, 

internacionais ou até mesmo planetárias”
171

.  
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É nesse mesmo contexto que se inserem as teorias físicas da Teia da Vida e de 

Gaia, que corroboram com a ideia que aqui se quer enfatizar: o meio ambiente é um 

todo indivisível e, por conseguinte, alude à necessidade de desfronteirização da proteção 

para sua efetiva preservação. As duas referidas teorias foram pioneiras na inserção do 

novo paradigma ecológico na sociedade internacional contribuindo, assim, para a 

evolução da tutela internacional ambiental de forma interligada. 

A teoria do físico Fritjof Capra, da Teia da Vida, vai além do que se indica nessa 

pesquisa e propõe uma visão de interligação ecológica de todos os eventos que ocorrem 

na terra, em que todos fazem parte desse processo. Como se todos fizessem parte de 

uma teia, numa rede global de processos de produção e de transformação
172

. 

Percorrendo os mesmos meandros, James Lovelock e Lynn Margulis manifestam-se na 

Teoria de Gaia, que mostra o complexo entrelaçamento de todos os sistemas
173

 – vivos e 

não-vivos – ao longo de toda biosfera, onde a dinâmica e perpétua interligação entre 

cada um dos sistemas interfere em todo o resto. 

Assim sendo, levando-se em consideração essas teorias, em que se sugere a 

interligação de todos os sistemas em um todo indivisível, cujas alterações em quaisquer 

pontos desses sistemas (a alteração em qualquer ponto da teia, segundo Capra) irá 

causar reflexos em outros pontos – diretos ou indiretos, pode-se depreender a premente 

necessidade da desfronteirização da proteção ambiental e a imperativa cooperação entre 

os Estados-nação, dada a unidade do ambiente. 
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Ademais, problemas ambientais como a desertificação, aquecimento global
174

 e 

mudanças climáticas em geral, redução da biodiversidade, têm feito parte do quotidiano 

da sociedade atual e levaram ao fortalecimento da interdependência entre as nações que 

enxergaram a necessidade de lutar juntas, através de instrumentos de Direito 

Internacional, através dos quais procuram formas de cooperação e entendimento para a 

preservação do planeta
175

. 

Reitera-se, pois, que deve ser levada em conta “a natureza transnacional da 

tutela ambiental e do caráter universal das necessidades de tutela ambiental”
176

. 

Entretanto, a manutenção de um sistema interligado eficiente tem suas 

dificuldades. Por exemplo, em relação às normas internacionais de Direito Ambiental a 

sua aplicação uniforme por todos os Estados-parte de um determinado tratado encontra 

obstáculos nos diferentes níveis de força institucional em cada um. Os diversos graus de 

burocracia estatal podem não responder às exigências da norma e da sociedade, fazendo 

com que comprometa a sua eficácia
177

. 

 É preciso tomar por consideração não somente as metas traçadas pelos 

instrumentos legislativos internacionais, mas também, e principalmente, as condutas 

levadas a cabo pelos Estados Contratantes em face do que se comprometem 
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internacionalmente, que exige uma nova postura dos diversos atores dentro desse 

processo, nos mais diversos níveis institucionais dentro do Estado
178

.  

Quando falamos de eficácia e efetividade das normas ambientais, a criação de 

determinada norma é tão importante quanto a atitude estatal em torná-la aplicável. Não 

há como ver efetividade no direito internacional ambiental, nem tampouco estará o meio 

ambiente efetivamente protegido, caso uma meia-dúzia de países aplique as normas 

contratadas se outros tantos não o fazem. Dessa maneira, todo o meio ambiente estará 

comprometido. 

Outra questão que deve ser levantada diz respeito à tipologia das normas de 

direito internacional ambiental – há normas de caráter cogente, obrigatório, e há normas 

que possuem conteúdo meramente programático, visando a traçar parâmetros e 

princípios gerais
179

, o que dificulta sua aplicação, além das latentes disparidades sociais, 

políticas e financeiras entre os Estados e a insuficiência de recursos para implementação 

dessas normas
180

. Todos os fatores acima descritos contribuem para a não uniformidade 

na aplicação das normas de direito ambiental internacional. 

Há de haver, necessariamente, um modelo articulado entre as diversas ordens 

jurídicas e políticas que se entrelaçam de maneira a tentar garantir a proteção ambiental 

a nível internacional, e só dessa maneira será efetiva e eficaz. Só com essa abordagem é 
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que se conseguirá atingir o princípio da segurança jurídica e garantir a plena efetividade 

das normas de direito ambiental. 

Em consonância com o panorama ambiental cada vez mais internacionalizado, 

em que já não há a formação de conceitos consistentes e inflexíveis, a noção de 

segurança jurídica deve ser parcialmente reformulada. No campo da legislação 

ambiental, a segurança jurídica diz respeito à necessidade de realmente ter as normas 

acordadas internacionalmente postas em prática ao invés de aceitar o conceito como 

uma justificativa para a imposição de restrições menos rígidas
181

.  

Com o fenômeno da desfronteirização do direito, sobretudo no que diz respeito 

ao direito ambiental, questões como as levantadas acima se tornam cada vez mais 

difíceis de serem resolvidas. Outra questão pode ser ainda apresentada: problemas 

jurídicos específicos são enfrentados concomitantemente por diversas instâncias 

decisórias, podendo ser uma única violação de direitos julgada por cortes 

constitucionais, internacionais, estrangeiras ou supranacionais e não raro poderá haver 

choques entre as decisões que resultarem desses diferentes julgamentos
182

. Pode-se 

identificar hoje que foram criados vários centros de poder, que não possuem qualquer 

grau de hierarquia, e juntamente com esse desnível todo e essa falta de comunicação 

vem também a insegurança jurídica. 

Sobre esse assunto, aduz-se, pois, à teoria do Transconstitucionalismo, 

desenvolvida pelo constitucionalista brasileiro Marcelo Neves, que em resumo consiste 

no entrelaçamento de ordens jurídicas distintas, tanto estatais como transnacionais, 

internacionais e supranacionais – de todos os níveis – em torno de problemas 
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coincidentes, mas de natureza constitucional (problemas de direitos fundamentais e 

limitação de poder) que são discutidos ao mesmo tempo por tribunais de ordens 

diversas
183

.  

Onde se quer chegar com essa reflexão? Marcelo Neves afirma que o melhor 

modelo a ser adotado a fim de que problemas jurídico-constitucionais de direitos 

fundamentais – como a proteção ao meio ambiente – possam ser solucionados de 

maneira satisfatória seria o modelo de entrelaçamento transversal entre ordens jurídicas, 

um “modelo de articulação”, de maneira que todas as ordens jurídicas envolvidas no 

processo sejam capazes de se renovarem permanentemente mediante o aprendizado com 

as experiências de ordens jurídicas interessadas na solução dos mesmos problemas 

jurídico-constitucionais
184

. 

Diante da necessidade, conforme acima demonstrado, de desfronteirizar a tutela 

ambiental, pugna-se, no presente ensaio, por esta possibilidade mediante a aplicação 

transfronteiriça dos princípios de direito ambiental doméstico coligados aos princípios 

gerais de direito internacional ambiental, como forma de concretização e manifestação 

normativa do princípio de Direito Internacional Público da cooperação internacional 

bem como do princípio constitucional da cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade, este último contido no art. 4º, inciso IX, da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Encara-se de forma mais imperativa essa necessidade de desfronteirização da 

tutela ambiental quando envolvidas atividades de exploração de recursos minerais em 

águas internacionais, entenda-se: na Área, sobretudo no que diz respeito à exploração e 
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produção de petróleo, cujo potencial nocivo ao meio ambiente é alto e por ser uma 

atividade de risco por excelência.  

Uma vez que essa exploração ocorra fora das jurisdições estatais, muito embora 

haja a previsão de que o controle e a regulação sejam feitos pelas organizações 

internacionais competentes (Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos e 

Organização Marítima Internacional
185

), a sociedade internacional deve garantir aos 

Estados que se sentirem direta ou indiretamente ameaçados por um eventual risco 

ambiental decorrente dessas atividades exploratórias, mesmo diante da incerteza da 

ocorrência do dano, a possibilidade de se insurgir de forma preventiva e precautória. 

Essas são exigências da sociedade de risco que se instaurou no panorama internacional, 

a fim de que possa se manter a ordem e equilíbrio ecológico. 

Faz-se necessário aqui delinear, para o entendimento completo deste trabalho, o 

que seria, então, sociedade de risco, tema sobre o qual se debruçará posteriormente. Até 

meados da década de 1980, um discurso falacioso dos grandes grupos industriais passou 

a vender a ideia de que qualquer esforço ou iniciativa para minimizar os impactos 

ambientais na sociedade eram levianos. Que os custos adicionais acrescidos aos 

produtos levariam às empresas à falência pela falta de lucratividade e produtividade, 

repassando assim essas externalidades negativas ao consumidor
186

, repassando o ônus a 

quem, na verdade, não deveria este suportar. 

Contudo, esse discurso foi perdendo força, com o passar do tempo e a evolução 

do direito ambiental internacional, aliados à constante presença dos debates acerca dos 

modelos de desenvolvimento empregados nos mais diversos fóruns de discussão. 

Assim, foi apresentado por Ulrich Beck um novo paradigma para a compreensão dos 

                                                           
185

 Adiciona-se a OMI dada a sua competência para legislar, controlar e avaliar questões relativas ao 

transporte de materiais nocivos ao meio ambiente. 
186

 DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade ambiental: perspectivas para 

educação corporativa. São Paulo: Editora Senac, 2003, p. 33. 



84 

 

impactos ambientais para a modernidade. Esse novo pensamento indicava que a 

produção social da riqueza na modernidade é acompanhada pela produção social do 

risco, sendo processos distintos, porém indissociáveis. 

Interessante dizer, ainda, que a sociedade de risco não é algo que se possa 

escolher ou rejeitar em meio a disputas políticas
187

. O surgimento dessa sociedade de 

risco eclode à medida que os processos de modernização autônoma produzem ameaças 

que questionam e finalmente destroem as bases da sociedade industrial
188

. 

Nesse mesmo sentido Beck afirma ainda que os desastres humanos clássicos – 

como pragas ou catástrofes naturais - possuírem o mesmo potencial destrutivo quanto as 

modernas tecnologias em grande escala não é a questão central no contexto atual. Eles 

devem certamente contar como catástrofes ameaçadoras. Porém, a principal diferença 

entre os riscos clássicos e modernos está em outro nível. O risco gerado pelas 

tecnologias industriais de grande escala é o resultado de decisões conscientes, decisões 

que, em primeiro lugar, são tomadas no contexto de organizações privadas e /ou estatais 

para ganhos econômicos e de aproveitar suas oportunidades correspondentes e, segundo, 

são baseados em cálculos dos riscos que representam a desvantagem inevitável do 

progresso. Daí estes perigos associados com a industrialização não se tornam uma 

questão meramente política por causa de uma característica social: eles não atacam a 

sociedade como se estivesse fadada a esse destino, mas sim é criado optativamente por 

esta mesma sociedade, eles são um produto das mãos e mentes humanas, da ligação 

entre conhecimento técnico e o cálculo da utilidade econômica
189

. 
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É nesse panorama que Beck debate a passagem de um processo de modernização 

tal qual como o conhecemos para um processo de, como ele chama, “modernização  

reflexiva”, que significa um modelo de autodestruição para dar lugar a outro
190

. Explica-

se. Tal modelo consiste na ideia de que o próprio progresso experimentado pela 

sociedade moderna pode se autodestruir, em que um tipo de modernização destrói outro 

e o modifica. Significa, pois, uma mudança de paradigma na sociedade industrial, no 

contexto de uma modernização “normal ou simples”, radicalizando o contexto hodierno, 

invadindo as premissas e contornos da sociedade industrial e abrindo caminhos para 

uma nova modernidade
191

. 

É aí, então, nesse mesmo contexto de sociedade de risco e modernização 

reflexiva que se faz referência aos princípios da prevenção e da precaução no caso em 

estudo.  

A indústria do petróleo, ao se aventurar na exploração e produção de 

hidrocarbonetos em solo e subsolo de águas internacionais, ou seja, na Área, passa a 

trabalhar em uma área cujo produto é patrimônio comum da humanidade
192

, e em assim 

sendo, tem de se valer de medidas de preparação que sejam capazes de medir e prevenir 

todos os riscos. 

Segundo Philippe Sands, o princípio da prevenção – ou princípio da ação 

preventiva – consiste na ideia de que a ação levada a cabo pelo Estado deve ser tomada 
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em um estágio ainda inicial do dano, e se possível antes mesmo de ele ter acontecido. 

Grosso modo, tal princípio proíbe ou tende a limitar incisivamente a atividade que causa 

ou possa causar danos ao meio ambiente que estejam em desacordo com os padrões 

estabelecidos nas políticas ambientais de âmbito internacional ou nacional, e isso se 

torna possível já que a aplicação desse princípio permite a tomada de ações em um 

estágio anterior ao próprio dano. Ele assegura, pois, o direito à tutela do meio ambiente 

de maneira antecipada diante da iminência de um dano notório, evidente. Ele autoriza a 

tomada de medidas preventivas diante do conhecimento do dano, risco ou perigo. 

O princípio da prevenção, pois, é apoiado por um vasto conjunto de legislação 

relativa à proteção ambiental de âmbito nacional e internacional que estabelece a adoção 

de compromissos nacionais e internacionais sobre as normas ambientais, podendo tal 

princípio tomar várias formas, incluindo a aplicação de sanções e a aplicação das regras 

de responsabilidade civil e penal ambiental
193

. 

O princípio da precaução, por sua vez, por mais parecido que possa ser com o 

princípio da prevenção, diferencia-se à medida que incide sobre acontecimentos 

incertos, não mensuráveis, contudo tenham a probabilidade de ocorrer caso tais medidas 

antecipadas não sejam tomadas
194

. É uma espécie de ramificação do princípio a 

prevenção, posto que atua de forma preventiva, contudo, possui um diferente campo de 

atuação, canalizando diferentes abordagens. 

A Declaração do Rio, de 1992, em seu Princípio 15 aduz que o princípio da 

precaução deve ser observado por todos os Estados e que mesmo diante da ausência de 

certeza cientificamente comprovada de ocorrência do dano, deverão ser tomadas 
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medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação do meio ambiente
195

. O 

princípio da precaução, dessa forma, é a manifestação da tendência da conjuntura atual 

da sociedade internacional de que é muito melhor prevenir do que tentar reparar danos, 

muitas vezes irreparáveis.  

O princípio da precaução vem recebendo cada vez mais destaque no cenário 

jurídico internacional, posto que reflete a necessidade de que os Estados se antecipem 

ao acontecimento do dano e estejam preparados, mesmo que não haja certeza científica 

de que ele irá acontecer
196

. Pode-se dizer, pois, que o princípio da precaução, desde sua 

positivação na Declaração do Rio, em 1992, tornou-se importante instrumento do 

conjunto normativo internacional na construção e efetivação do desenvolvimento 

sustentável, que exige a perseguição de padrões de crescimento que não comprometam 

as necessidades das gerações vindouras
197

. 

O princípio da precaução ganhou bastante espaço – e ainda ganha a cada ano - 

no cenário internacional jurídico-ambiental uma vez que permite a tomada de decisões 

em antecipação a prováveis danos ambientais, mesmo diante da incerteza científica do 

impacto causado ao meio ambiente. Se o risco é alto e incerto, o princípio em debate 

recomenda ao Estado que não espere por certeza cientifica para tomar qualquer medida 

ou adotar qualquer política pública que evite a possibilidade de um significativo 

impacto ambiental.  
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Requer-se, pois, com esse princípio, uma atitude de cautela proveniente do 

Estado em postergar a decisão de aceitar, por exemplo, novas tecnologias exploratórias 

na indústria do petróleo cujas suspeitas recaiam de serem prováveis causadores de danos 

graves de difícil – ou mesmo impossível – reparação
198

, como é o caso da exploração de 

petróleo em águas internacionais, que certamente irá requerer novas tecnologias, em que 

deverão estar presentes as melhores práticas. Certamente será prudente e estará em 

consonância com o princípio da precaução o adiamento da aceitação e utilização de 

qualquer tecnologia ou mesmo a possibilidade de impedimento da atividade em si na 

medida em que se permeie a incerteza científica da eficácia no que diz respeito à 

contenção de danos ambientais. 

Frise-se, neste ponto, que o princípio da precaução não se confunde com o 

princípio da prevenção
199

. Contudo, ambos os princípios possuem a mesma origem. 

Entretanto, o princípio da prevenção deve estar presente nos empreendimentos e 

atividades cujos riscos e danos sejam mensuráveis, conhecidos e previsíveis e o da 

precaução, por sua vez, agirá diante da incerteza e imprevisibilidade.  

Há que se dizer que o princípio da precaução é um importantíssimo instrumento 

de gestão e controle de riscos ambientais. Ainda que haja incerteza científica que 

impossibilite a avaliação detalhada e, por conseguinte, que se ateste a certeza do risco 

ou do dano ambiental – razão pela qual não se poderia, em tese, aplicar o princípio da 

prevenção – a positivação do princípio da precaução cria um arcabouço normativo e 
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autoriza a criação de medidas protecionistas anteriores mesmo diante da incerteza do 

dano ou do risco ambiental. 

E como medida de prevenção, o princípio da precaução foi elevado à categoria 

de regra do direito internacional, conforme mencionamos acima, no Princípio 15 da 

Declaração do Rio
200

.  

 Porém, uma observação a respeito do princípio da precaução deve ser 

levantada. A doutrina aponta que deverá ser aplicado tal princípio mesmo diante da 

incerteza científica. Entretanto, deixa em aberto qual o grau de incerteza que é 

necessário para que o princípio seja aplicado em determinado caso concreto e se tome 

providências para a precaução de determinado dano. Chris Wold
201

 levanta a questão 

alertando que há grande diferenciação sobre a aplicação desse princípio no direito 

doméstico, tanto no que diz respeito aos processos decisórios como à sua influência na 

adoção de políticas públicas ambientais, e sobre a aplicação do mesmo princípio em 

procedimentos internacionais de solução de litígios, como os deflagrados na 

Organização Mundial do Comércio.  

Dessa forma, essa incerteza abre espaço para brechas e graus de subjetividade 

inimagináveis, capazes de comprometer a proteção ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Cabe, pois, ao aplicador do direito – e não só ao poder legiferante – o 

manejo dos princípios de direito ambiental aliados aos instrumentos jurídicos de forma 

razoável e proporcional. 

No direito doméstico brasileiro, há vários instrumentos jurisdicionais 

constitucionais que são responsáveis pela efetivação dos princípios da prevenção e 
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precaução bem como auxiliam o Estado em seu dever de assegurar a todos o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Veja-se. 

 

3.5. INSTRUMENTOS JURISDICIONAIS CONSTITUCIONAIS DE EFETIVAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO DIREITO AO 

MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, ART. 225, CF/88. 

 
 

O constituinte, visando a garantir a efetividade das disposições constitucionais, 

cria um sistema de instrumentos processuais capazes de proteger os jurisdicionados de 

incursões atentatórias a seus direitos. Dessa maneira, o Sistema Constitucional 

Brasileiro forma um ramificado conjunto de instrumentos jurisdicionais que visam à 

proteção desses Direitos Constitucionalizados, dentre eles o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. De tal modo, um importante meio que dispomos para 

tornar efetivo o art. 225 da Constituição Federal consiste na utilização do controle de 

constitucionalidade como ferramenta para a tutela ambiental. 

Um exemplo disso no direito brasileiro é a utilização do recurso extraordinário 

como meio de fazer a proteção ambiental. Tal recurso encontra bases no art. 102, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil e é um importante instrumento à 

disposição dos brasileiros para a realização do controle de constitucionalidade 

repressivo. Neste, a Corte Constitucional Brasileira – o Supremo Tribunal Federal – 

decide acerca de uma controvérsia constitucional apresentada, contra a decisão de um 

outro Tribunal de instância inferior. 

Logo, poder-se-á lançar mão do recurso extraordinário para extinguir a eficácia 

de normas infraconstitucionais que, porventura, contrariem a disposição constitucional 

contida no art. 225 da Constituição Federal, já mencionada anteriormente, de que a 

todos é garantido um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou ainda, normas que 
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de certa forma venham a dificultar a aplicação e eficácia do referido artigo podem 

também ser objeto de um recurso extraordinário, sendo extintas. 

Outras ações constitucionais podem ser utilizadas como instrumento de proteção 

ambiental, como o que conhecemos por mandado de injunção, previsto no artigo 5º, 

inciso LXXI da Constituição de 1988. Será concedido mandado de injunção sempre que 

a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.  

Pela leitura do dispositivo legal constitucional, o legislador faz-nos entender, em 

um primeiro momento, que a tutela concedida em sede de mandado de segurança é de 

ordem individual. Entretanto, a melhor doutrina aponta a possibilidade de mandado de 

injunção coletivo. Se observarmos detidamente a função e objetivo da presente ação 

constitucional, concluiremos que, caso o objeto do mandado de injunção seja um direito 

individual homogêneo, por exemplo, que possa a sentença beneficiar um grande grupo, 

poderá este ser utilizado como instrumento de tutela coletiva
202

. 

Logo, tal instituto poderá sempre ser utilizado quando, diante da inação do poder 

Público, for verificada a inexistência de normas regulamentadoras de questões relativas 

ao tema, e que torne inviável o exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado ou a ele correlato. É mais um instrumento constitucional de que pode valer-

se o cidadão ou qualquer outro ente para garantir a eficácia às normas ambientais. 

É digno de nota que não será apenas a ação poluidora do ente estatal, ou ente de 

qualquer outra natureza, capaz de ensejar responsabilidade civil ambiental, mas 

também, há a omissão no dever constitucional de proteção ambiental (falta de 

fiscalização, inobservância das regras durante os processos de licenciamento ambiental, 

não instalação ou manutenção adequada de sistemas de disposição de lixo e tratamento 

de esgotos). A omissão do Estado em vigiar e/ou anteparar a ocorrência do dano 
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ambiental se torna mais grave em virtude do dever constitucional que possui
203

. Dessa 

maneira, o Judiciário é apontado pela Corte Constitucional Brasileira – o Supremo 

Tribunal Federal (STF) – diante da inação dos órgãos estatais competentes, o órgão 

responsável pela implementação de políticas públicas, sobretudo em matéria ambiental 

pela natureza do bem protegido
204

.  

Ora, o amparo do meio ambiente pelo Estado alcança a categoria constitucional 

de direito fundamental, e surge com o objetivo precípuo de proporcionar o seu pleno 

desfrute pela sociedade, sendo este elemento capital ao desenvolvimento da pessoa 

humana. Dessa maneira, qualquer obstáculo que interfira na concretização do direito em 

voga deve ser afastado pelo Estado manifestando-se através de qualquer uma de suas 

esferas – Administrativa, Legislativa ou Judicial – seja a conduta – ou omissão – 

causadora dessa interferência proveniente de particulares ou proveniente do próprio 

Estado
205

. 

De outro lado, o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo – 

federal ou estadual –, presente no sistema constitucional brasileiro desde 1976, pode ser 

um importante instrumento capaz de tornar efetivo o direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado. Uma das ferramentas disponíveis consiste na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade Genérica, regulada pela Lei 9.868/99.  

Dessa forma, diante do surgimento de uma lei em tese que seja atentatória ao 

meio ambiente e contrária às disposições do art. 225 da Constituição, poderão os 

legitimados no art. 103, CF
206

, propor Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica, 

cuja sentença fará coisa julgada material, vinculando as autoridades aplicadoras da Lei, 

conforme as disposições do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99
207

, que aduz que 

o dispositivo sentencial “têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos 

órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”. 

Vale frisar que não caberá proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Genérica cujo pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade recaia sobre norma 

municipal, pois não há disposição constitucional para isso. Para esse controle 

específico, deverá ser proposta Ação Civil Pública, instrumento sobre o qual falaremos 

após, a fim de não permitir a aplicação de determinada lei ou ato normativo municipal 

com fundamento em sua inconstitucionalidade
208

. 

Outro instrumento disponível é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão. Este instrumento é utilizado no direito brasileiro quando uma norma 

infraconstitucional surge para tutelar algum direito, mas que se torna eficaz posto que 

depende de alguma regulamentação de um dado órgão que permanece inoperante. Desta 

                                                           
206

 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da 

Câmara dos Deputados; IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal; V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - 

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no 

Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
207

 Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal 

Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte 

dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos 

órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. 
208

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 380-381. 
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maneira, promove-se uma ação a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da 

norma não diretamente exeqüível a fim de garantir a eficácia das normas 

constitucionais. 

Assim, não seria diferente com as normas constitucionais que tratem de matéria 

ambiental, quando dependentes de regulamentação de outros quaisquer órgãos. Estas 

normas são, sim, passíveis de Ações de Inconstitucionalidade por Omissão a fim de 

favorecer a eficácia e efetivação das normas ambientais
209

. 

Mais um modo de controle de constitucionalidade que pode ser operado com o 

fito de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é a Ação de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), regulamentada pela 

Lei 9.882/99. 

A ADPF, segundo o art. 1º da Lei 9.882/99, tem o condão de evitar ou reparar 

lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, ou ainda, no parágrafo 

único do supracitado artigo, quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à Constituição.  

Ao falar da ADPF, é imperioso discernir em que consistem os preceitos 

fundamentais, cujo conteúdo é composto, segundo a doutrina, dos princípios 

fundamentais inscritos nos artigos de 1º a 4º da Constituição; as cláusulas pétreas, cujo 

teor está contido no art. 60, §4º da CF
210

; e os princípios constitucionais sensíveis, 

previstos nos artigos 34, VII
211

 e 35, IV
212

, em que, diante de sua violação, permite a 

Constituição a intervenção federal ou estadual
213

. 

                                                           
209

 Idem. pp. 343-349. 
210

 Art. 60 [...] § 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. 
211

 Art. 34 [...] VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma 

republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia 

municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo 
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Assim sendo, o art. 5º da Constituição Federal argui que os direitos e garantias 

expressos na Constituição não excluem outros que possam decorrer do regime por ela 

adotado ou que estejam em consonância com os princípios constitucionais e com os 

tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Assim sendo, pode-se entender que a 

lesão por meio de ato do Poder Público ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado poderá, sim, ser objeto de ADPF, não necessariamente pelo que está 

pautado no art. 225, mas poderá decorrer de outros preceitos constitucionais 

fundamentais a ele correlacionados, como o princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana, contido no art. 1º, III, CF/88
214

. Dessa maneira, configura-se a ADPF 

mais um instrumento de controle de constitucionalidade capaz de oferecer proteção 

adequada ao meio ambiente. 

Há ainda que se falar no Mandado de Segurança Coletivo como instrumento 

jurisdicional constitucional de proteção ambiental. A Lei 12.016/2009 regulamenta o 

mandado de segurança de uma forma geral, que poderá ser preventivo ou repressivo, e 

que se concederá tal instrumento para proteger direito líquido e certo, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, desde que não seja amparado 

por habeas corpus ou habeas data
215

.  

O mandado de segurança individual não pode ser utilizado como forma de 

defender o meio ambiente de maneira generalizada, entretanto poderá servir como meio 

                                                                                                                                                                          

exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.  
212

 Art. 35 [...] - IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância 

de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de 

decisão judicial. 
213

 MANDELLI JUNIOR, Roberto Mendes. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: 

instrumento de proteção dos direitos fundamentais e da Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003, pp. 115-117 apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). 

Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 384. 
214

 Idem. p. 384. 
215

 BRASIL. Lei 12.016/2009. Art. 1º. Brasília, 2009. 
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de efetivar o direito individual – de cada um – a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado numa perspectiva isolada. Porém, é possível a impetração de mandado de 

segurança coletivo, previsto no art. 5º, inciso LXX, cujos legitimados para impetrá-lo 

são partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organização sindical, 

entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, ou ainda o 

Ministério Público, que muito embora não esteja no rol de legitimados, é legítimo posto 

que se trata de ação coletiva de defesa do interesse social
216

. 

Outro instrumento jurídico de grande importância é a Ação Civil Pública de 

responsabilidade por danos ambientais é disciplinada pela lei 7.347/85. Este fora, então, 

um dos instrumentos processuais criados para que houvesse a proteção dos interesses 

metaindividuais, dentre os quais se insere o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, insculpido no art. 225, CF. Antes, não havia instrumento que se equiparasse 

ao alcance que possui hoje a Ação Civil Pública, só estando disponível à defesa do meio 

ambiente as ações individuais e a atividade administrativa do Estado
217

. 

 Dessa forma, a Ação Civil Pública constitui mais um avanço da legislação 

brasileira, dessa vez na seara processual ambiental. Com o intuito de assegurar a todos o 

que está contido no art. 225, a referida ação prevê a condenação pecuniária ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
218

, ainda que o legislador não tenha 

permitido, ao que tudo indica, a cumulação das condenações. 

                                                           
216

 Há controvérsias doutrinárias acerca da possibilidade de utilização do mandado de segurança coletivo 

na defesa de interesses difusos, entendendo parte da doutrina que caberia mandado de segurança coletivo 

somente para a proteção de interesses coletivos - o que significa que só para interesses de um grupo 

determinado, categoria ou classe de pessoas, diante do advento da nova lei. Se prefere não travar essa 

discussão tão densa e extensa nesse ensaio. Para maiores informações, Cf. CANOTILHO, José Joaquim 

Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 5ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, pp.387-393. 

217 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 316-320 

218 BRASIL. Lei 7.347/85. Art. 3º. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 
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 Muito embora a legitimação ativa para a proposição deste tipo de ação de forma 

a propiciar a tutela ambiental, conforme, inclusive, o artigo 129, III, da Constituição 

brasileira, seja o Ministério Público preponderantemente, há outros legitimados, 

conforme o art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, como fundações e associações.  

Entretanto, o que mais chama atenção é a possibilidade que a referida lei 

concede, de que a tutela ambiental possa ser provocada a partir da participação popular. 

O art. 6º da Lei da Ação Civil Pública aduz que qualquer pessoa poderá e, em alguns 

casos deverá, provocar a atuação do Ministério Público, prestando-lhe as informações 

necessárias sobre os fatos que constituam objeto da Ação. 

Assim, constitui a Ação Civil Pública um instrumento jurídico importante, 

indispensável e necessário para combater os danos ambientais, uma vez que visa à 

manutenção da ordem ambiental e sua efetiva preservação, a fim de garantir o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e penalizar as ações que contribuam para a sua 

degradação. 

Entretanto, o Ordenamento Jurídico Brasileiro oferta a possibilidade de qualquer 

cidadão fazer o papel de protetor ambiental mediante a ação popular, cujo parágrafo 

primeiro da Lei que lhe disciplina (Lei Federal nº. 4.717/1965) confere essa 

possibilidade, para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades 

autárquicas, de sociedades de economia mista, o que inclui ato lesivo ao meio-ambiente. 

Dessa forma, tanto a Ação Popular como a Ação Civil Pública são ações 

constitucionais capazes de garantir a efetividade do art. 225 da Constituição Federal. 

Em conclusão, e com base em uma interpretação da extensão de nosso texto 

normativo constitucional, que deve necessariamente ser interpretado como um todo 

unitário, entende-se ter sido aqui adotado como modelo para o desenvolvimento 
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nacional, aquele mesmo modelo definido internacionalmente para o desenvolvimento 

sustentável.  

 Diante de tudo o que fora exposto, como, na prática, então, pode a Constituição 

Federal se insurgir além de seu território para a efetivação de um direito fundamental 

como o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no 

art. 225/CF, sobretudo quando este for ameaçado pela exploração ultraterritorial de 

petróleo? 

 Ora, conforme já exaustivamente abordado neste ensaio, a atividade exploratória 

de petróleo em águas ultraprofundas é atividade potencialmente danosa ao meio 

ambiente. E assim sendo, aquele que assume o risco de desenvolver tal atividade, 

assume também a responsabilidade de reparação do dano. O art. 225, em seu §2º já 

deixa asseverada a seguinte disposição: “aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 

exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 

 Assim sendo, cinge-se o ordenamento jurídico nacional da atribuição de um 

dever constitucional de reparação quando da exploração de recursos minerais, 

antevendo problemas maiores à frente. Contudo, como tornar exigível essa reparação e 

como tornar aplicável a legislação doméstica, ainda que coligada à legislação 

internacional, quando a ocorrência do dano é fora dos limites jurisdicionais do Estado? 

Para que se estabeleça que tipo de estratégias e instrumentos jurisdicionais poderão ser 

utilizados ou deverão ser criados, é necessário identificar o tipo de dano se está lidando. 

Eis o capítulo seguinte. 
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4. A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM ÁGUAS INTERNACIONAIS E O 

DANO AMBIENTAL 

 

4.1. O REGIME JURÍDICO DO DANO AMBIENTAL E A PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. 

 

 Antes de tudo, há que se falar na dificuldade encontrada pela moderna literatura 

jurídica ao trabalhar e envolver-se com o dano ambiental. A Constituição Federal não 

traz referências diretas ou conceituações objetivas da expressão meio ambiente
219

, de 

um aspecto técnico-jurídico. O que é extremamente necessário para conceituar e dar o 

devido alcance do dano ambiental – cujo conceito técnico-jurídico não é delimitado pela 

legislação doméstica
220

 -, bem como tonar o intérprete hábil a dissociá-lo de conceitos 

como o de poluição. 

 No afã de conceituar o dano ambiental, a doutrina
221

 faz importantes 

observações, extremamente pertinentes para o estudo que se segue. Não se deve cometer 

o equívoco de confundir dano ambiental e poluição, e tampouco são esses conceitos 

fenômenos fáceis de se separar ou existem em si mesmos. São, segundo parte da 

doutrina, fenômenos detectáveis dentro de uma determinada realidade previamente 

estabelecida. Essa mesma corrente defende que poluição pode ser dividida em três 

segmentos específicos – a poluição em sentido estrito, o dano ambiental e o crime 

ambiental. 

                                                           
219

 Que foi posteriormente conceituado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938/1981 

– como sendo 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. (Art. 3º, I) 
220

 Diferentemente do ordenamento jurídico brasileiro, o ordenamento da Argentina, na Ley General del 

Ambiente, de nº. 25.675/2002, traz em seu art. 27 o conceito de dano ambiental, como sendo toda 

alteração relevante que modifique negativamente o ambiente, seus recursos, o equilíbrio dos 

ecossistemas, os bens ou os valores coletivos. Tradução livre do espanhol: [...] Se define el daño 

ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el 

equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. 
221

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. 1ª ed. 2ª tiragem. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 180-183. 
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 Configurar-se-ia a poluição em sentido estrito aquela que não é capaz de alterar 

os parâmetros de normalidade da ordem ambiental, cujas repercussões n biota são 

desprezíveis. O dano ambiental, por sua vez, seria a poluição que ultrapassa o limite do 

desprezível, cujo desvalor agregado ao meio mereça reflexão. E, por fim, o crime 

ambiental, seria a poluição a um nível de gradação tamanho que merecia intervenção 

estatal mediante punição prevista em lei. 

 Muito embora o raciocínio acima abordado possua uma lógica inegável, há de se 

pensar sobre numa outra ótica a fim de complementar o pensamento aqui esboçado, 

posto que a criação dessas diversas categorias graduais de poluição acaba se mostrando 

muito mais pedagógica do que prática.  

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, por sua vez, em seu art. 3º, traz 

os conceitos de poluição e de degradação ambiental
222

, imiscuindo um conceito no 

outro, tornando-os indissociáveis
223

. Assim sendo, a partir desses conceitos, desenvolve-

se o conceito de dano ambiental, que seria o prejuízo ou estrago dos recursos ambientais 

(a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora
224

), contribuindo 

para a alteração adversa das características do meio ambiente, prejudicando o 

ecossistema como um todo e com consequências negativas na qualidade de vida da 

biota. 

                                                           
222

 Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades 

sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E 

degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. 
223

 Nesse mesmo sentido: “Esta definição de degradação ambiental deve ser feita compulsória e 

articuladamente com a de poluição ambiental, pois o legislador associa a primeira à segunda. [...] o 

legislador vincula, de modo indissociável, poluição e degradação ambiental, pois, conforme visto, 

salienta expressamente que a poluição resulta da degradação”. LEITE, José Rubens Morato. Dano 

Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003, pp.101-102. 
224

 Lei 6.938/1981, art. 3º, V. 
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 Há de se fazer pertinente observação levantada pelo Prof. Edis Milaré
225

, de que 

o dano ambiental não irá prejudicar apenas os recursos naturais, mas os recursos 

ambientais. Alerta o citado professor para a ampliação da noção de meio ambiente, pois 

todo recurso natural é ambiental, mas nem todo recurso ambiental é natural. Há de 

considerar aí a visão ampla que o operador do direito deve ter – de que o meio ambiente 

é formado não apenas pelos recursos naturais, mas pelos culturais, artificiais e sociais – 

elementos estes que fatalmente serão atingidos diante da ocorrência de um dano 

ambiental. 

 De todo modo, por mais que se verifique os prejuízos que acompanham a não 

delimitação legal do conceito de dano ambiental propriamente dito, a inexistência de 

seu conceito expresso e rígido favorece a uma construção dinâmica e criação de um 

conceito plástico de dano ambiental a partir da exegese da lei, doutrina e jurisprudência, 

atendendo à necessária ponderação dos interesses tutelados e a garantia constitucional 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O dano ambiental detém, pois, um 

conceito flexível e aberto, vinculado à análise de seu alcance no caso concreto a partir 

de tudo o que forma seu diagnóstico
226

. 

 Passada essa visão introdutória do dano, debruça-se agora sobre como é 

encarado em nosso sistema jurídico.  Diante das mudanças constantes no sistema de 

produção capitalista, sobretudo agora, no momento de (pós-) globalização
227

, tem-se 

                                                           
225

 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco – Doutrina. Jurisprudência. 

Glossário. 6ª ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 867. 
226

 CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro: da assimilação dos riscos ecológicos pelo 

direito à formação de vínculos jurídicos intergeracionais. Tese. (Doutoramento em Direito) Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Rio Grande do Sul, 2006. 
227

 Segundo René Armand Dreifuss, o processo de globalização aglutina três outros processos específicos, 

quais sejam o de mundialização, planetarização e globalização tecnológica. O primeiro, está ligado à 

massificação e homogeneização da cultura e o surgimento concomitante de novos hábitos sociais. O 

segundo, refere-se, por conseguinte, às mudanças observadas nas políticas governamentais face à nova 

conjuntura e paradigmas econômicos. E, por fim, a globalização tecnológica, que se refere aos modos de 

produção e grandes redes de conglomerados que encabeçam as relações de finanças e comércio num 

ritmo acelerado de troca de informações . Ademais, necessário é dar a devida ênfase ao fato de que os três 
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criado cada vez mais formas de intervenção do homem no ambiente e, com elas, a 

produção ininterrupta de danos ambientais. 

 Então, essas reivindicações impostas por uma Sociedade fadada à produção 

constante de riscos globais, cujos efeitos não são percebidos imediatamente, exigem do 

Direito uma nova Teoria do Risco que ofereça uma proteção ambiental mais completa, e 

da mesma forma seja compatível com os ideais de eficiência econômica requeridos pela 

Indústria moderna. Especificamente relacionado ao estudo a que se destina esse ensaio, 

dada a expansão dos métodos e tecnologias no que diz respeito à exploração e produção 

de petróleo, há também a constante expansão das fronteiras exploráveis, notadamente 

em águas ultra-profundas com a Camada Pré-Sal, no Brasil, ou as ainda incipientes 

pesquisas de nódulos polimetálicos e outros recursos minerais em águas internacionais, 

a exemplo do Atlântico Sudoeste pelo Programme on Ocean Science in Relation to Non 

Living Resources (OSNLR), um estudo global compartilhado com a Intergovernamental 

Oceanographic Commission, da UNESCO (IOC UNESCO) e com a Division of Ocean 

Affairs and Law of the Sea (UNDOALOS), já rapidamente abordadas.  

Dessa maneira, esse novos fatos sociais, e essa exploração de alto-risco 

requerem da teoria do risco moderna soluções para possíveis violações de direitos. Algo 

que exija das pessoas jurídicas – públicas ou privadas – que aceitem esse risco, um 

determinado regime de compensação a fim de garantir a toda humanidade uma garantia 

de manutenção do status em que se encontra a região explorada. 

 

                                                                                                                                                                          

processos integrantes da globalização de que fala Dreifuss ocorrem de forma simultânea e, 

conseqüentemente, geram naturalmente mudanças em toda a sociedade, numa profusão de processos 

complexos, operando dramáticas mudanças de cunho político, social e econômico em diversas regiões do 

mundo. Cf. DREIFUSS apud DELGADO, Ana Paula Teixeira. O direito ao desenvolvimento na 

perspectiva da globalização: paradoxos e desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. Para mais informações, 

Cf. ALCOFORADO, Fernando. Globalização e Desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 2006. 
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4.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO AMBIENTAL NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A responsabilidade civil surge com uma óbvia função reparatória
228

 – ou seja, o 

dever de reparar o dano – que brota sempre que houver a violação de um dever jurídico 

– em tela, o dever jurídico de proteção ambiental e/ou da obrigação de não poluir – e, 

por conseguinte, surge o fato ilícito
229

. É a partir daí que se verifica a função da 

responsabilidade civil, que surge juntamente ao dever de reparar o dano causado pela 

violação ao dever jurídico e sempre será post factum, ou seja, após a concretização do 

dano.  

Conforme dito acima, o foco e concentração da responsabilidade civil de 

maneira geral e, arrisca-se dizer, sobretudo em matéria ambiental, reside no imperativo 

de anular, reparar ou compensar o dano ocasionado, sem que seu objetivo precípuo 

esteja pautado na censura do seu responsável – ainda que a indenização em si pode 

acabar exercendo esse papel. Caberá, pois, ao direito penal preocupar-se com o agente, 

disciplinando os casos em que este deverá ser criminalmente responsabilizado, cabendo 

ao direito civil, contrariamente, preocupar-se com a situação daquele ou daquilo que 

sofreu o dano. 
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 Entretanto, há de se dizer que a responsabilidade civil possui inúmeras outras funções além da 

reparatória, como a de prevenção e de precaução do dano; de internalização dos custos ambientais ao 

poluidor; pedagógica, à medida que desestimula novas atividades poluidoras e a instalçao de empresas 

que exercem atividades nocivas ao ambiente ou que estejam fora dos Standards requeridos pela legislação 

ambiental doméstica; de fomento aos investimentos em tecnologia e melhores práticas. LEITE, José 
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medidas para a reparação do meio ambiente ocorreu a partir da objetivação da responsabilidade civil e da 

desnecessidade de auferir a culpa daquele que causa o dano ambiental. 
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Ademais, deve-se salientar que a disposição atual da teoria do risco e da 

responsabilidade civil é no sentido de ampliar, cada vez mais, a sua abrangência, a fim 

de possibilitar que todo e qualquer dano possa ser reparado, compensado ou anulado. 

 Deste modo, além da função originária e primordial da responsabilidade civil 

que é a reparatória (de danos materiais), ou compensatória (de danos extrapatrimoniais), 

despontam as outras funções desempenhadas pelo instituto: punitiva e dissuasória 

(função preventiva, visando dissuadir condutas futuras). Talvez essa última função 

desempenhada pelo instituto seja a mais compatível com nosso estudo, uma vez que os 

danos que podem surgir das atividades de exploração de petróleo e outros minerais na 

Área serão mais evidentes no futuro, e daí a importância dessas políticas preventivas e 

antecipatórias ao dano
230

. 

O alicerce constitucional que impõe a responsabilização civil daqueles que 

causam prejuízos ao meio ambiente jaz no art. 225, §3º, CF, aduzindo que “as condutas 

e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados”
231

. 

Além disso, tratando-se de lesão ao meio ambiente a responsabilidade civil 

deverá ser objetiva, seguindo o que diz a cláusula do art. 927, do Código Civil 

Brasileiro, em que afirma que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
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de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.  

Deste modo, a introdução na sociedade de uma situação de risco ou perigo para 

terceiros, como é o caso da exploração de petróleo e outros minerais, deverá responder 

pelos danos advindos destes riscos. Aquele que desenvolve a atividade assume as 

consequências e desdobramentos dos riscos daquela determinada atividade empenhada.  

Entretanto, quando se trata de exploração de petróleo e outros minerais na região 

da Área, a aplicação dessas disposições é o maior desafio devido a questões geográficas 

de jurisdição nacional, posto que o direito brasileiro fica adstrito à identificação do 

causador do dano imediato, não sendo regulado, ainda, o dano ambiental futuro, sobre o 

qual nos debruçaremos adiante. 

Continuando no que diz respeito à teoria do risco brasileira, encontra-se a 

inovação trazida pela Lei Federal nº 6.938 de 1981, no §1º, do seu art. 14, aduzindo que:  

“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (...)”. É com essa ênfase 

preservacionista que o direito ambiental brasileiro tem trabalhado, como forma de 

garantir a todos o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Cumpre ressaltar que o marco legislativo da responsabilidade civil envolvendo 

questões relativas a danos ambientais estava diretamente relacionada à indústria do 

petróleo, com o surgimento e promulgação do Decreto nº 79.437, de 28.03.1977, que 
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incorporou ao ordenamento jurídico pátrio a Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969
232

.  

Por fim, com a promulgação da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, ficou 

indiscutivelmente consagrada a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais e, 

por conseguinte, surge um vasto, e relativamente recente, campo normativo 

especificando como se dará essa responsabilização, bem como, qual será a atitude do 

concessionário após a verificação do incidente e da consequente degradação causada ao 

meio ambiente. 

Desta forma, o entendimento da doutrina e jurisprudência nacional é de que em 

havendo o dano ambiental fica consagrada a responsabilidade civil objetiva daquele que 

acarretou esse dano, responsabilidade essa que estará presente, como já ressaltado 

anteriormente, independentemente da existência de culpa. Acredita-se, pois, tratar-se da 

melhor forma de atender aos anseios da sociedade moderna e, ao mesmo tempo, de 

proporcionar o usufruto de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para 

as gerações presentes e futuras . 

Assim, afirma-se que está presente a clara relação entre dano e reparação, sem 

que haja a necessidade de se investigar a causa daquele determinado dano em 

observação para que haja a imputação do dever de reparar. Deve o acusado de haver 

cometido o dano, simplesmente, provar que a degradação era necessária, natural ou 

impossível de ser evitada.  

A prova da responsabilidade, nesses casos, dispensa a comprovação da intenção, 

da imprudência e/ou da negligência, uma vez que o bem tutelado – o meio ambiente – é 
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de elevado valor, de interesse de toda a coletividade, e cuja lesão, ou até mesmo a 

destruição, acarretará consequências indesejáveis para as gerações presentes e futuras, 

sobretudo devido à impossibilidade de compartimentalização do meio ambiente e das 

consequências, imediatas e de longo prazo, a todo o ecossisitema
233

.  Portanto, com a 

atribuição da responsabilidade civil objetiva não será aferida a conduta do sujeito 

poluidor (sua culpa ou dolo), causador do dano ambiental, sendo necessário somente 

que fique demonstrada a relação de causa e efeito. 

Assim, uma vez que esteja verificado o dano, estará configurada a 

responsabilidade objetiva do causador desse dano, ou seja, basta que fique demonstrado 

o nexo causal entre a lesão infligida ao meio ambiente e a ação ou omissão do 

responsável pelo dano que estará configurada a obrigação de reparar. Destaca-se que tal 

responsabilidade possui caráter tríplice: visando tanto a punição, quanto a recomposição 

e a reparação do dano. 

No âmbito da indústria de combustíveis, por exemplo, desponta a importância do 

estudo da responsabilidade civil em decorrência de danos causados ao meio ambiente, 

haja vista o altíssimo potencial degradante da atividade, capaz de causar danos 

irreversíveis ao meio ambiente, requerendo, por conseguinte, uma resposta rápida e 

eficaz em caso de acidentes. Maior ainda se torna essa importância quando as condições 

de exploração se tornam mais difíceis e requerem maiores cuidados, em que não se tem 

total domínio do ambiente explorado, como é o caso da Área, onde se deve o explorador 

revestir-se das melhores práticas disponíveis no que tange ao controle de acidentes e 

práticas ambientais a fim de minimizar os danos. 
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Além disso, a legislação brasileira prevê a aplicação do princípio do poluidor 

pagador como forma de compensar as consequências do dano, bem como de evitar sua 

ocorrência. A doutrina revela que o princípio do poluidor-pagador estabeleceu a 

exigência de que os custos da poluição devem ser suportados pela pessoa responsável 

por causar a poluição
234

. Isso não só como uma forma de compensar os danos, mas de 

preveni-los pois objetiva fazer o poluidor repensar a necessidade da ocorrência do dano. 

As implicações práticas do princípio do poluidor-pagador estão em sua alocação de 

obrigações econômicas em relação a atividades prejudiciais ao ambiente, 

particularmente em relação à responsabilidade civil, à utilização de instrumentos 

econômicos visando à proteção e prevenção ambiental, e à aplicação das regras relativas 

à concorrência e subsídios
235

. 

O art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938 de 1981, impõe a aplicação daquele 

princípio em comento diante da ocorrência de prejuízos ambientais ao afirmar que 

haverá a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 

os danos causados ao meio ambiente pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos. É de particular importância a inserção de tal princípio na legislação 

nacional referente às matérias ambientais como manifestação de um esforço para aplicar 

uma abordagem econômica à regulamentação ambiental com o objetivo de 

externalização de custos. Com tal princípio positivado, tenta-se precisar as 
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 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2ª ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003, pp. 277. 
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 The polluter-pays principle established the requirement that the costs of the pollution should be borne 

by the person responsible for causing the pollution. […] The practical implications of the polluter-pays 

principle are in its allocation of economic obligations in relation to environmentally damaging activities, 

particularly in relation to  liability, the use of economic instruments, and the application of rules relating 

to competition and subsidy. SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2ª ed. 
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consequências práticas de sua aplicação em âmbito nacional, posto que a prática 

internacional tem suas limitações
236

. 

Assim, conclui-se que um grande passo foi dado no sentido de se alcançar uma 

tutela efetiva ao meio ambiente a partir da responsabilização objetiva do agente 

causador do dano, evitando, pois, a poluição desenfreada, assegurando que aqueles que 

assumirem os riscos de determinada atividade potencialmente poluidora tomem as 

medidas reparatórias necessárias, em caso de ocorrência de dano. 

A seguir, debruçar-se-á sobre os tipos de danos ambientais e a regulamentação 

de sua reparação e seu regime jurídico pelo direito brasileiro. 

 

4.2.1. O dano ambiental futuro  

 

 Muito embora haja referências doutrinárias, ainda que escassas, sobre o dano 

ambiental sob seu aspecto futuro, este ainda carece de elementos caracterizadores. Além 

disso, não há base e elementos teóricos que lhe forneçam ainda sustentação para que se 

aceite sua incorporação à teoria do risco, tornando-o aplicável. Há insuficientes 

descrições teóricas conclusivas acerca da incidência do instituto da responsabilidade 

civil ambiental sobre o dano futuro, com pontuais exposições e defesas doutrinárias. 

Contudo, espera-se um crescimento de sua disseminação no ambiente acadêmico e, por 

conseguinte, sua utilização ampla no futuro. 

 Nessa mesma tendência, foi feita pesquisa no ementário jurisprudencial dos 

Tribunais Pátrios acerca de decisões judiciais que privilegiassem a aplicabilidade do 
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instituto da responsabilidade civil ambiental sob uma perspectiva futura e não foi 

encontrado qualquer registro nesse sentido – não da forma como se defende aqui, 

apenas numa ótica preventiva/precautória, conforme poder-se-á comprovar à frente. 

Os tribunais nacionais, em sua unanimidade, estão vinculados de maneira tal, 

que suas decisões não se posicionam acerca da responsabilização e indenização de 

danos futuros. Todas as decisões que dizem respeito à indenização e responsabilização 

civil de danos ambientais são referentes ao dano em sua perspectiva passada e/ou 

presente, conforme disposto abaixo. 

O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, no caso de um abalroamento de 

um Navio Tanque devido a uma manobra mal sucedida, houve derramamento de 

Nafta
237

 nas baías de Paranaguá e Antonina, afetando o produto pescado em toda a 

região. Além de ter sido reconhecido o dever de indenizar da Petrobrás, causadora do 

dano ambiental, como medida de prevenção, foi determinado pelo Acórdão a efetiva 

interdição da pesca e, por conseguinte, a proibição da comercialização dos seus 

produtos, com o claro intuito de evitar que outros danos fossem concretizados, dessa 

vez diretamente à saúde dos consumidores
238

. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, reconheceu que 

causador do dano responde, independentemente de culpa, pela reparação do dano 
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ambiental e pelas despesas decorrentes dessa reparação. No caso em comento, a 

empresa Cimento Rio Branco S.A., responsável por derramamento de óleo diesel que 

vazou, atingiu e contaminou o Rio Piaçaguera, na região de Cubatão, deverá ressarcir, 

por determinação do acórdão, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB, que foi quem agiu na reparação imediata dos danos, diante da inércia e 

silêncio do real causador do dano ambiental, do ato ilícito
239

. 

Note-se que em ambas as decisões, não se fala em indenização de um dano que 

ainda não ocorreu. Na primeira se determina medidas preventivas que visam à não 

ampliação de um dano já consolidado. Faz-se um esquema de contenção dos danos e 

gerenciamento dos riscos. Na segunda, diz-se do dano que já ocorreu e que já foi 

contido, porém, é determinado pela decisão o ressarcimento a terceiro pela reparação 

feita. 

Quanto à apreciação do dano em sua perspectiva futura, diz respeito mormente  

à prevenção, em alguns aspectos tem meandros principiológicos pautados na precaução, 

mas nunca à responsabilização e indenização. O presente trabalho, por sua vez, intenta 

trazer reflexões também acerca dessa última possibilidade, sobretudo quando esse dano 

se dá na Área, mais especificamente diante da exploração de minerais, dentre eles o 

petróleo e outros hidrocarbonetos. 
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A doutrina, sobre esse engessamento das decisões judiciais quanto ao dano que 

ocorrerá no futuro – e não quanto aos impactos futuros do dano, frise-se – faz crítica 

bastante pertinente no sentido de que há um entendimento bastante restritivo do 

conceito de dano ambiental, e, por conseguinte, uma ideia restrita do bem tutelado – o 

meio ambiente
240

. Não se considera o dano potencial, mas tão somente o dano real, 

arvorando-se na ideia e conceito de segurança jurídica, o que é um erro
241

.  

Quando há esse raciocínio rijo por parte dos tribunais, exigindo daquele que 

sofre o dano a prova do dano real, atribuindo-o o ônus da prova, enfraquece a 

responsabilidade objetiva daquele que polui. Ademais, válido salientar que o dano 

futuro, na maioria das vezes não se pode comprovar de pronto, uma vez que só se 

manifestará com o passar do tempo
242

.  

A teoria pátria da responsabilidade civil aplicada ao meio ambiente é muito 

tradicional, no sentido de não permitir a indenização e reparação do dano futuro, 

arvorando-se na ideia de que o dano que se traz a lume é meramente hipotético, 

eventual. Diante da ausência de um dano atual e real, não há qualquer imposição de 

medidas reparatórias, indenizatórias e, sequer, a atribuição de medidas preventivas, 

conforme julgados abaixo. Veja-se. 

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, reconheceu, em 

sua Terceira Turma, por unanimidade, em processo de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, a inexistência de dano incerto e, portanto, de impossível indenização. 

Argumenta, pois, que a legislação pátria atual no que diz respeito à teoria do dano exige 
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que este seja "efetivo" como pressuposto do dever de indenizar. O dano deve, por isso, 

ser certo, atual e subsistente. Incerto é dano hipotético, eventual, que pode vir a ocorrer, 

ou não. A atualidade exige, pois, que o dano já tenha se verificado
243

. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em sede de Agravo decidiu pela 

suspensão de efeitos de liminar que proibia a adição de Metil Terc Butil Éter (MTBE) à 

gasolina. No entender daquele acórdão, afirmou-se que não há comprovação de 

malefícios causados à saúde ou ao meio-ambiente, pela mistura MTBE, nem tampouco 

lesão à ordem, já que a normalidade e o regular exercício das funções da Administração 

encontram-se resguardadas; ou à economia nacional, quando a argumentação para sua 

defesa baseia-se exclusivamente em dano hipotético
244

.  

Ou ainda, no Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, 

também impossibilita a indenização do dano hipotético ou ainda inexistente, contudo 

sob a perspectiva do direito civil com os lucros cessantes. Afirma que para viabilizar a 

indenização por lucros cessantes pressupõe-se a existência de previsão objetiva de 

ganhos. No caso em comento, os lucros lá alegados decorrem de previsões baseadas em 
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ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/08/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2008) 
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 AGRAVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIÇÃO 
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suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou. Assim 

sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos 

autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame
245

. 

Note-se que nas três jurisprudências trazidas à discussão, em todas houve a 

negação da existência do dano futuro, sob a justificativa de que não se indenizará o dano 

hipotético. Porém, há de se fazer reflexões e sopesamentos, por exemplo, em questões 

como a exposta no caso de adição de MTBE na gasolina. Apesar de se tratar de um dano 

que ainda não existe, hipotético como trazido na ementa, é um dano que não traz 

comprovação científica de sua ocorrência em um plano futuro, mas também não há 

qualquer comprovação científica que o elimine por completo. Dessa forma, diante do 

princípio da precaução, não deveria o STF ter cassado a decisão liminar que proibia a 

adição de MTBE até a existência de estudos mais aprofundados. 

Entretanto, a configuração, caracterização e defesa da indenização da 

perspectiva futura do dano não é novidade na doutrina civilista. Há quem entenda que o 

dano futuro poderia ser reparado quando houvesse a plena certeza dos prejuízos 

vindouros decorrentes daquele dano
246

. Dessa maneira, permite-se inferir que o dano 

futuro é aceitável, desde que seja certo. O que não se permite indenizar é o dano futuro 

                                                           
245
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INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E 

DO BNDES (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 
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AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER 

CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE 

CONCRETA EM EXAME. I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado 

razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante 

do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de 

previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. No caso, os lucros 

alegados decorrem de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem 
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de configurar a potencialidade de lucro. II - Recurso Especial parcialmente provido. (846455 MS 

2006/0124674-4, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2009, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2009).   
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hipotético, não se impõe o dever de reparar à sorte de mera eventualidade
247

. Neste 

mesmo sentido, pode-se fazer referência aos lucros cessantes da doutrina pátria, logo 

acima comentados, que é o reflexo futuro do dano sofrido sobre o patrimônio daquele 

que sofre – trata-se de bem/interesse vindouro, que ainda não pertence aquele que fora 

lesado. Consiste, pois, na perda do ganho que se esperava obter. Frise-se que não se 

trata de um lucro imaginário, posto que esse é impossível de ser indenizado
248

. 

Não obstante tais aberturas trazidas pela doutrina civilista, as possibilidades 

extremamente limitadas da responsabilização e indenização pelo dano futuro bem como 

o tradicionalismo incrustado nas decisões dos tribunais nacionais dificultam a aplicação 

da teoria do dano futuro quando se trata de matéria jurídico-ambiental. Dada a 

imprevisibilidade e transtemporalidade que permeia a problemática ambiental, é 

impossível tratar o dano longe de sua perspectiva futura, sobretudo na atual sociedade 

de risco. Tal indeterminação que está imiscuída nas questões ambientais acarreta a 

necessidade e tomada de decisões em contextos de incerteza científica no que tange à 

real dimensão dos danos – seja numa perspectiva presente ou futura. 

Segundo a doutrina aponta, a justificação normativa para a existência e 

regulamentação do dano ambiental futuro encontra bases na constituição, no artigo 225, 

cuja determinação ali insculpida de que todos têm direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado diz respeito não somente às presentes, mas também às 

futuras gerações
249

. A elevação do meio ambiente a uma categoria de interesses 

jurídicos cuja tutela se dá de maneira intergeracional exige uma nova teoria do risco, 

que dê condições semânticas e práticas que possibilitem a estruturação de processos de 
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Editora Atlas, 2012, p. 72. 
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tomada de decisões “envolvendo investigação, avaliação e gestão de riscos 

ecológicos”
250

. A existência de um novel pensamento da doutrina jurídica ambiental que 

proporcionasse a regulamentação do dano ambiental futuro a partir de uma política de 

gestão de riscos, investigação e avaliação proporcionaria uma melhor e mais efetiva 

proteção do meio ambiente às futuras gerações, fazendo, assim, cumprir o direito-dever 

constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. 

Muito embora, ainda controverso e não pacífico, o dano ambiental futuro nada 

mais seria do que uma sistematização de princípios já incorporados ao nosso sistema 

jurídico-jurisdicional: o princípio da equidade intergeracional, da prevenção e da 

precaução – todos já abordados neste trabalho. 

No que diz respeito à possibilidade de responsabilização do dano futuro, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) se manifesta no 

seguinte sentido: “[...] el daño debería ser integralmente reparado. Las indemnizaciones 

deberían resarcir tanto los daños previsibles cuanto los imprevisibles, así como los 

daños presentes y futuros”
251

 . 

A caracterização do dano futuro é impossível quando vista a partir da teoria 

clássica do risco, a Teoria do Risco Concreto, em que o risco é dado como 

probabilidade de dano, importando que aquele que exerce atividade potencialmente 

perigosa, danosa, deverá assumir os riscos e reparar os danos dela decorrentes, em que 
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do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Rio Grande do Sul, 2006. 
251

 [...] o dano deveria ser integralmente reparado. As indenizações deveriam ressarcir tanto os danos 

previsíveis quanto os imprevisíveis, assim como os danos presentes e futuros (tradução livre). PNUMA. 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. La responsabilidad por el daño ambiental. México: 
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todo prejuízo deve ser atribuído ao autor e reparado por aquele que o causou
252

. 

Contudo, seria perfeitamente possível a caracterização dessa modalidade quando 

visualizada a partir da Teoria do Risco Abstrato.  

Pode-se dizer que vivemos hoje em uma sociedade onde o risco é fator agregado 

e inerente a ela. A sociedade de risco tem sua base na superprodução industrial. Os 

riscos e perigos de hoje são os riscos da modernização, em que conceito de risco está 

diretamente ligado ao conceito de modernização reflexiva. O risco, então, pode ser 

definido como uma forma sistemática de lidar com os perigos e inseguranças induzidas 

e introduzidas pela própria modernização
253

.  

 Os fatos sociais do mundo moderno e as novas exigências da sociedade de risco 

em que vivemos exigem do Direito decisões tomadas em contextos de risco, onde há a 

mera perspectiva do dano, antecipando-se à sua concretização. Ora, não se pode exigir o 

acontecimento do dano real e atual como condição objetiva para a imputação do dano a 

uma atividade que já apresentava riscos em potencial, sob pena de perder o dano 

ambiental futuro seu caráter preventivo e precautório, cujo fim está na minimização de 

consequências
254

.  

Para tanto, há de o Direito ser muito mais do que um elemento corretivo nessa 

sociedade. É premente que haja instrumentos jurídicos de gestão de riscos, atuando de 
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forma anterior ao acontecimento e consolidação do dano e suas consequências, e para 

isso há a necessidade urgente da formulação de uma noção de risco.  

Há, por exemplo, em alguns países europeus e da Ásia Central, instrumentos 

jurídicos que se antecipam ao dano ambiental e, como forma de garantir sua reparação, 

obrigam o depósito de valores para esse fim. Em muitos países da OCDE, os 

proprietários e operadores de atividades econômicas sujeitas à responsabilidade 

ambiental são obrigados fazer um seguro contra possíveis pedidos de indenização de 

danos
255

. Responsabilidade por contaminação ambiental acidental e gradual podem ser 

cobertos pelo seguro de responsabilidade civil geral ou por seguro ambiental especial. 

Atualmente, a cobertura de risco de poluição, ou seja, visando ao dano potencial e 

futuro, é geralmente excluída das políticas de responsabilidade civil geral e está previsto 

nos contratos específicos separados, entretanto, países como Alemanha e França não 

aderiram a esse regime de seguros obrigatórios, pois consideraram que o seguro 

obrigatório não faria sentido em um mercado de seguros emergentes, onde o número 

limitado de seguradoras pode resultar em prêmios elevados, além do que o seguro 

obrigatório pode reduzir o incentivo para que se adote uma política de investir em 

prevenção de danos, bem como não saberiam as seguradoras como estimar os riscos 

nem tampouco os danos potenciais 
256

. 
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O cálculo do risco tal como foi estabelecido até agora pela ciência e instituições 

jurídicas entrou em colapso. A doutrina afirma que lidar com estas consequências das 

forças produtivas e destrutivas modernas nas condições normais de risco é uma forma 

falsa, mas, no entanto, muito eficaz de legitimá-lo
257

, afinal a dimensão exata do risco 

criado e assumido jamais se encaixará perfeitamente em qualquer caso, sobretudo 

quando se trata de um risco para um dano ambiental futuro. 

Delton Winter de Carvalho sabiamente esclarece que as tensões estruturais entre 

os riscos ecológicos e os conceitos básicos dos direitos de responsabilidade demarcam a 

fragilização de atribuição de relações causais às questões ambientais, até mesmo pela 

existência de múltiplas vítimas e agentes, bem como o alto grau de incerteza científica 

que permeia qualquer dano ambiental. Dessa forma, dados os elementos alhures citados, 

demonstra-se a impossibilidade de atribuir certeza a concretização, efetivação e 

conversão dos riscos em danos ambientais. O dano ambiental futuro é pautado 

prioritariamente em um “juízo de probabilidade”, onde a transição de um juízo de 

certezas para um juízo de probabilidades requer a mudança de um “direito de danos para 

um direito de risco” 
258

. 

Por tudo o que foi exposto, pode-se crer que o dano ambiental futuro é aquele 

dano reparável, ainda que repleto de incertezas científicas que são próprias de sua 
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natureza, que, em detrimento da incidência da responsabilidade civil, ensejará na 

relativização da necessidade de certeza da concretização futura do dano e a mitigação 

do princípio da segurança jurídica. Consiste, pois, na expectativa de dano – individual 

ou coletivo – ao meio ambiente, que merece guarida pelo sistema jurídico/jurisdicional 

posto que, muito embora se trate de risco – e por isso mesmo não se pode exigir certeza 

científica – a mera possibilidade de dano às gerações futuras já permite a intervenção do 

Estado a fim de garantir a efetivação do artigo 225 da Constituição Federal, não abrindo 

espaço para futuras violações de direitos. 

Dessa forma, como substituição da certeza científica, exigida num direito de 

dano, há a necessidade de averiguação do nível de probabilidade de comprometimento 

da função ecológica futura. Para assegurar a reparação de danos ambientais os 

ordenamentos jurídicos – e a jurisprudência tem importantíssimo papel nessa 

empreitada –, proporcionam novas soluções baseadas na probabilidade simples, até 

mesmo a inverter o ônus da prova, estabelecendo suposições, que por vezes pode chegar 

à desnecessidade da causalidade, o elemento principal de qualquer sistema de 

responsabilização civil por danos
259

. 

Parte da doutrina defende
260

, pois, que a partir da constatação desse alto grau de 

probabilidade – e não necessariamente de certeza – de violação, de alguma forma ou em 

algum grau nocivo, do meio ambiente em quaisquer aspecto ou do comprometimento do 

uso humano dos recursos naturais vindouramente, ensejaria a condenação do agente 
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poluidor a tomar as providências e medidas necessárias à prevenção por meio de 

obrigações de não fazer ou de fazer, a fim de que evite seu acontecimento ou que não se 

alastre o já concretizado. Delton Winter de Carvalho
261

 fala em decisões jurídicas com 

escopo de prevenção e controle como meios de formação de vínculos obrigacionais 

com o futuro visando aos interesses das futuras gerações. 

 

4.2.2. Jurisprudência aplicada ao dano ambiental futuro. 

 

 

A despeito da existência de muitas decisões judiciais que desconsideram a 

existência do dano ambiental futuro passível de responsabilização e sujeito à aplicação 

de medidas reparatórias, outras, a seu turno, mesmo que sem maiores embasamentos e 

pouca sistematização, aplicam medidas preventivas visando a diminuição das 

consequências futuras de um dano ambiental real e atual, e não propriamente evitar o 

acontecimento do dano no futuro, coligado à ideia de risco e probabilidades. 

Os Tribunais por todo o país ainda não se sentem confortáveis em emanar 

decisões mais ambiciosas, que vejam sob uma perspectiva de um acontecimento danoso 

no futuro. Mesmo diante de casos que exigiriam uma interpretação extensiva da teoria 

do risco, são sempre exigidos fatos concretos como condição sine qua non para a 

atribuição de responsabilidade civil e sua devida reparação. 

Considere-se, por exemplo, abaixo, decisões emanadas do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Norte – TJRN – cujo teor toma em conta as consequências 

futuras de um dano já ocorrido, e não de um dano futuro propriamente.  
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Em sede de Agravo de Instrumento, o Tribunal decidiu por suspender 

provisoriamente as atividades poluidoras da indústria Netuno, confirmando a decisão 

liminar que determinava a imediata cessação do despejo de água suja e restos de 

lagostas e camarões no Rio Maceió e no "lixão" municipal, como também determinou 

aquele Tribunal a paralisação imediata das atividades da empresa Ré, sobretudo 

considerando a irreversibilidade dos danos causados ao meio ambiente. A suspensão 

imediata das atividades lesivas ao meio ambiente se impõe, em atenção ao princípio da 

prevenção, tendo em vista evitar o agravamento dos danos já causados e dos que, se não 

obstados, poderão advir
262

.  

Em outro momento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ordenou, em 

sede de Agravo de Instrumento, a paralisação de obra particular irregular e do indevido 

desmatamento em área da Mata Atlântica considerada de preservação indispensável, 

mediante tutela recursal de efeito ativo, para evitar a ocorrência de presumíveis danos 

maiores ao meio ambiente e à paisagem natural notável
263

.  
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tempestivo CPC, art. 241, IV. Preliminares de incompetência do Juízo, de impossibilidade da concessão 

da liminar nos autos da ação principal, e de caducidade da medida, pela sua não execução imediata, 

rejeitadas. Petição inicial apresentada com elementos justificativos dos requisitos relativos ao fumus boni 

iuris e ao periculum in mora, proporcionando a decisão judicial interlocutória proferida nos limites dos 
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Em ambas as decisões acima comentadas, enquanto na primeira o Tribunal prevê 

outros danos, além do agravamento do dano pré-existente, na segunda ele toma medidas 

preventivas visando apenas à não acentuação do dano real, atual. Novamente veem-se 

perspectivas futuras, porém de um dano já efetivado, um risco concreto visualizado. 

Não há qualquer embasamento teórico pautado na Teoria do Risco Abstrato, mas 

do Risco Concreto, quando a decisão toma em conta um dano real/atual. Talvez, se 

contrário fosse, se houvesse pelo menos a fagulha de possibilidade de o direito lançar 

mão de instrumentos como o defendido neste trabalho, de danos ambientais futuros, 

haveria maior cuidado por parte do agente explorador de qualquer atividade, 

notadamente aquele que exerce atividades potencialmente poluidoras como é a 

exploração de petróleo e derivados, de aplicar os princípios da precaução e prevenção 

desde o início, sem que houvesse sequer a judicialização de demandas para obrigar a 

tomada de medidas preventivas ou precautórias.  

Contudo, muito embora haja um engessamento por parte de alguns magistrados 

quando do julgamento e elaboração de decisões, vislumbra-se, de outro lado uma 

abertura cognitiva por parte de outros, havendo, sim, precedentes jurisprudenciais que 

reconhecem a existência de direitos das futuras gerações ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a legitimidade de grupos e indivíduos na posição de 

garante desses direitos, encontrando justificativa pautada na Constituição, no art. 225, 

para a identificação dos danos ambientais futuros
264

. Há, hoje, decisões que reconhecem 

a existência provável de danos futuros e, diante desse risco, impõem medidas 

preventivas para que o dano não aconteça.  

                                                                                                                                                                          

poderes jurisdicionais do magistrado. Agravo improvido. (Agravo de Instrumento n. 1996.002.05160, 

Quinta Câmara Cível, TJRJ, rel. Des. Ronald Valladares, julgado em 10.02.1998). 
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 CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro: da assimilação dos riscos ecológicos pelo 

direito à formação de vínculos jurídicos intergeracionais. Tese. (Doutoramento em Direito) Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Rio Grande do Sul, 2006, p. 209. 
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O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que nos casos em que está 

em jogo o direito ambiental não é preciso que se tenha demonstrado através de prova 

científica e de precisão absoluta. Havendo indícios suficientes de que ocorrerá dano 

ambiental, bastando a mera possibilidade de que este mesmo risco que se deseja evitar 

seja irreversível para que não se deixem para depois as medidas efetivas de proteção ao 

meio ambiente
265

.  Nesse mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, utilizando-se da aplicação do princípio da precaução a fim de evitar 

novos acidentes, que naquele momento não se evidenciavam, mas que impôs 

determinadas medidas a fim de que não acontecessem novamente novos danos 

ambientais
266

. 

Note-se que, diferentemente das jurisprudências expostas anteriormente, estas 

últimas não trazem disposições a fim de minimizar efeitos futuros de um dano que já 

ocorreu. Ao contrário, impõem medidas preventivas agora a fim de evitar que um dano 

                                                           
265
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Julgada Procedente em parte. (Apelação Cível n. 70012622171, Segunda Câmara Cível, TJRS, rel. Adão 

Sérgio do Nascimento Cassiano, j. 22.11.2006) 
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aconteça no futuro, baseado somente em probabilidades e existência do risco. Contudo, 

frise-se, não se fala de um risco improvável ou distante, mas identificável desde o 

presente e com altas probabilidades de que se concretize, exigindo, dada a existência 

dos princípios constitucionais da prevenção e precaução, medidas imediatas. 

Assim, passada essa abordagem sobre o dano ambiental futuro e sua 

conceituação, bem como uma mostra do ementário jurisprudencial que privilegia o 

tema, debruçar-se-á sobre o regime jurídico da responsabilização civil dessa 

classificação de dano quando ocorrido em águas internacionais, na região da Área, 

decorrente da exploração de petróleo e outros minerais. 

 

4.2.3. O dano ambiental futuro decorrente de exploração de petróleo em águas 

internacionais. 

 

Uma vez tendo sido conceituado o dano ambiental futuro, como aquele que 

ainda não aconteceu, posto que porvindouro, mas cuja probabilidade/possibilidade de 

concretização é alta, auferida através de dados científicos e fáticos, e por isso mesmo a 

necessidade de tomada de medidas preventivas, precautórias e de responsabilização e 

indenização, analisar-se-á como se dará a regulamentação deste novel tipo de dano 

quando, através da exploração de petróleo – ou quaisquer outros minerais – em águas 

internacionais, na Área, sem jurisdição de qualquer Estado, houver um risco de dano 

ambiental futuro ou mesmo um dano ambiental atual com riscos de extensão desses 

danos no futuro – próximo ou não. 

Até porque, como já dito, o dano ambiental futuro não passa da simples 

manifestação de princípios já incorporados ao sistema jurídico-jurisdicional pátrio, bem 

como na doutrina, decisões, resoluções e legislação atinente ao Direito Ambiental 

Internacional: o princípio da equidade intergeracional, da prevenção e da precaução e, 

dessa forma, não se deveria sua existência em nosso sistema causar estranheza, 
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sobretudo se considerarmos o entrelaçamento das ordens jurídicas – nacionais, 

transnacionais, internacionais e supranacionais – que surgem nesse contexto 

contemporâneo de globalização
267

. 

Como se sabe, a atividade de exploração de petróleo e gás natural, bem como 

quaisquer atividades de exploração de outras reservas minerais – em qualquer região, 

seja terrestre ou marítima – tem altíssimo potencial poluidor
268

 e requer maiores 

cuidados e eficiência em sua execução a fim de minimizar ao máximo o risco existente 

próprio da atividade exploratória de petróleo, gás natural e outros minerais bem como os 

danos causados mediante ela. Além de tudo isso, um novo pressuposto fático se 

apresenta, que é a exploração em águas ultraprofundas, como é o caso da camada pré-

sal, o que torna cada vez mais real e factível a exploração e produção de petróleo, gás 

natural e outros minerais na “Área” mediante uma espécie de consórcio entre os Estados 

e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, conforme já abordado.  

Contudo, por se tratar de um ambiente muito mais hostil, extremamente longe da 

costa e com imensas profundidades, gera riscos muito maiores e, com isso, o aumento 

imensurável das probabilidades de ocorrência de danos ambientais. E, ademais, mesmo 

diante da ocorrência de danos ambientais reais e atuais, os efeitos do dano só seriam 
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 “As atividades de mineração, causadoras de impactos ao ambiente marinho, podem ser desenvolvidas 
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sentidos ou percebidos pelos Estados tempos depois de sua concretização, até que 

adentre à sua jurisdição. Aí a sua faceta de dano futuro. 

Dessa forma, como poderá o Estado se defender de possíveis, potenciais danos 

ao seu território, quando o foco e origem desse dano estão localizados na região da 

“Área”, afora da jurisdição de qualquer Estado? Poderá exigir medidas preventivas 

desde a atualidade da exploração? De quem deverá/poderá exigir tais medidas 

preventivas, precautórias, indenizatórias ou reparatórias? Há a possibilidade de exigir 

medidas indenizatórias ou reparatórias antes mesmo da concretização do dano? Veja-se 

adiante. 

Conforme já se extraiu anteriormente, o esforço hermenêutico por trás da Teoria 

do Risco Abstrato permite inferir que diante de um risco ambiental, cujas 

probabilidades de concretização de um dano ultrapassem os limites da razoabilidade e 

passem a críticos, podendo ser tomados por quase certos o seu acontecimento, dá ao 

Estado, através de sua população ou de outros legitimados, como o Ministério Público, 

o poder de exigir medidas, ações e obrigações – de fazer ou não fazer – e recorrer ao 

Judiciário com o intuito de evitar a concretização do dano, mesmo que não comprovado, 

abrindo-se mão da certeza científica e lançando mão da existência de altas 

probabilidades, com o objetivo maior de fazer valer o direito fundamental a todos – das 

presentes e futuras gerações – ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Quando o dano ocorre dentro do território e jurisdição nacional, os 

procedimentos e ações a serem tomadas são mais claras, ocorra a exploração de petróleo 

– ou frise-se, outro mineral qualquer – onde ocorrer, seja no continente, próximo à 

costa, em plataforma continental, enfim. As questões de competência processual e 

jurisdicional são mais óbvias quando o imbróglio ocorre dentro de nossa jurisdição.  
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Porém, esta pesquisa diz respeito à possibilidade – frise-se, ainda hipotética – de 

exploração de petróleo ou gás natural na Área. Ainda que remota, é uma possibilidade 

real de um futuro próximo.  

Trabalhando, pois, com essa hipótese, imagine-se que uma empresa brasileira 

firma um contrato de exploração com a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos 

por determinado período, sob a forma de empreendimentos conjuntos ou de repartição 

da produção, através de Joint Ventures, visando à exploração de determinada região da 

Área onde há reservas de petróleo ou gás natural. Dentro desse exemplo, idealize-se que 

tenham sido tomados em conta os artigos 145 e 146 da Convenção das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar que dispõem sobre as regras acerca de proteção do meio ambiente 

marinho e atividades de prevenção e precaução que devem ser observadas, bem como, 

no que se refere às atividades na Área, tenham sido tomadas as medidas 

imprescindíveis, em conformidade com a Convenção em estudo, para assegurar a 

proteção eficaz do meio marinho e da vida humana contra os efeitos nocivos que 

possam derivar das atividades exploratórias. Leve-se em conta que foram obedecidas 

todas as normas, regulamentos e procedimentos emitidos pela Autoridade para regular a 

exploração (exploration e exploitation) e prospecção de recursos minerais na Área 

contidos no Código de Mineração. 

Mesmo com todas as normas, regulamentos e procedimentos sendo obedecidos, 

dadas as dificuldades encontradas na “Área” como altas pressões, grandes 

profundidades e terreno desconhecido, ainda assim há grande risco de ocorrência de 

dano – atual ou futuro –, que será assumido integralmente pela empresa exploradora.  

Defende-se, pois, nesse trabalho, a possibilidade de o Estado que sentir seu 

território ameaçado e o meio ambiente circunscrito à sua jurisdição pelo 
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desencadeamento de qualquer evento que venha a causar dano ambiental no futuro, de 

insurgir-se contra a empresa exploradora ou Estado a que pertence, no caso de empresa 

estrangeira. 

Ainda que se defenda nessa pesquisa a impossibilidade de fronteirização do 

meio-ambiente, requer-se daquele que pleiteia qualquer medida preventiva, precautória 

ou indenizatória o interesse de agir para que se torne legítimo às ações processuais das 

quais irá lançar mão.  

Com fins pedagógicos e de contextualização, vale dizer que o interesse de agir é 

uma das condições da ação, ou seja, um dos elementos exigidos daquele que postula 

para que possa ser parte legítima a requerer o provimento jurisdicional
269

. Consiste em 

dizer, pois, que o interesse de agir existe no contexto de que, apesar de o Estado ter 

interesse no exercício da função jurisdicional, não cabe a ele acionar o aparato judiciário 

por si só. É necessário que essa prestação jurisdicional seja acionada, solicitada, em 

cada caso concreto, de maneira necessária e adequada. O interesse de agir, então, 

decorre da necessidade de obter, mediante o processo, a proteção dos interesses daquele 

que postula pelo Estado.  

A necessidade emana da ideia de que, sendo vedado ao autor da ação o poder de 

autotutela, aquele deve suplicar ao Estado a satisfação de seus direitos – ou porque a 

parte contrária nega essa satisfação ou porque a lei define que o autor precisa da 

chancela do Estado para o exercício de determinado direito. A adequação, por sua vez, é 

a relação existente entre o direito pleiteado pelo autor e o provimento jurisdicional 

correspondente, adequado àquele petitório. 
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Frise-se que o reconhecimento e atestação do interesse de agir não quer dizer, 

necessariamente, que o autor tem razão em seu petitório. Contudo, quer dizer que o 

autor é merecedor de que o Estado permita o acionamento do aparato jurisdicional a fim 

de que examine os seus pedidos. Por fim, pode-se concluir que o interesse de agir é 

representado pela relação entre a situação antijurídica levada ao Estado e o provimento 

jurisdicional requerido para resolvê-la através da aplicação da legislação vigente
270

. 

Com isso posto, pode-se inferir que a partir do momento em que há risco de o 

território daquele que se insurge sofrer dano (dano futuro stricto senso), ou que haja o 

desdobramento futuro de um dano real (dano futuro lato sensu), pautados em dados 

probabilísticos de alto grau, sem a necessidade de plena certeza científica, poderá o 

Estado prejudicado utilizar-se de instrumentos – administrativos ou jurisdicionais – para 

perquirir medidas reparatórias, como os instrumentos de controle de 

constitucionalidade, no caso do Brasil, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, o Recurso Extraordinário, ou ainda outros instrumentos 

processuais como a Ação Popular ou a Ação Civil Pública, todos já abordados no tópico 

4.2 deste trabalho. 

Há reais e, inclusive, maiores chances de que danos ambientais provenientes de 

vazamento de petróleo, como aquele ocorrido no Golfo do México, em 2010, aconteçam 

caso a exploração ocorra na “Área”. Explica-se: as profundidades são muito maiores e, 

por conseguinte, as dificuldades de reparação caso algum acidente aconteça também. Há 

a necessidade de uma tecnologia muito mais avançada do que temos hoje e, ainda assim, 

o risco continuará quando esta tecnologia for disponível.  
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Caso acidente semelhante àquele supracitado aconteça, vislumbramos várias 

possibilidades. A primeira e mais óbvia é a do grande prejuízo à biota marinha no local 

específico da exploração petrolífera, dado o dano ambiental pela poluição da Área, o 

que leva a inferir que o agente atingido pelo dano se manifesta em toda comunidade 

internacional, posto que, conforme a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, a Área consiste em Patrimônio Comum da Humanidade
271

.  

Pode-se inferir, portanto, que nessa hipótese, aquele que tem interesse legítimo 

para perquirir qualquer medida preventiva, reparatória ou indenização, por parte do 

agente causador do dano, é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, visto que 

é a ela que Estados-Parte da Convenção deram plenos poderes para organizar e 

controlar as atividades desenvolvidas na Área, visando à gestão dos seus recursos. Em 

casos como esse, portanto, entendemos que ela é a Organização Internacional, com 

personalidade jurídica própria, mas como representante de todos os Estados e por 

conseguinte, nesse caso, de toda a comunidade internacional, legítima para defender os 

interesses de todos no que tange à defesa da Área e dos Fundos Marinhos. 

Uma segunda possibilidade vislumbrada por este trabalho diz respeito à 

migração do dano. Imagine-se que um dano das proporções do exemplo dado acima 

aconteça durante atividades de exploração na Área, longe da jurisdição de qualquer 

Estado. De imediato, o território sob tutela de qualquer Estado não seria atingido. 

Porém, o dano ambiental não respeita fronteiras, e com o passar do tempo os reflexos 

desse dano já ocorrido poderão ser sentidos na costa de outros Estados de forma 

incisiva. Possibilidades como prejuízos na pesca com a mortandade de espécies 

marinhas e o desequilíbrio ecológico decorrente disso podem ser reflexos futuros desse 

dano (dano futuro lato sensu). Vislumbra-se, ainda, a ideia do dano ambiental strictu 
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sensu, que diz respeito ao dano em si na costa de qualquer Estado. Devido à atuação das 

correntes marítimas, que funcionam como verdadeiros ‘rios’ dentro dos Oceanos, fazem 

parte de uma espécie de cinturão, que podem se estender de um hemisfério a outro 

iniciando em um nível mais superficial e retornando em águas profundas
272

, e assim por 

diante, num processo cíclico. Dessa maneira, as correntes marítimas servirão, diante de 

um dano ambiental daquelas proporções, com o passar do tempo – meses, anos ou 

décadas –, como meios de transporte dos dejetos lançados ao mar, e que eventualmente 

atingirão territórios sob jurisdição de algum país, que terá legitimidade e interesse em 

perquirir medidas preventivas e precautórias antes mesmo que o dano se concretize em 

seu território contra o agente causador do dano – o agente poluidor.  

Ademais, todo esse percurso das correntes marítimas é mapeado e existe 

observação científica de seus processos de modificação e trajetos, o que permite-se 

inferir que haveria possibilidade de auferir graus de probabilidade altos o suficiente a 

fim de ensejar a persecução da reparação do dano futuro strictu sensu diante de um 

acidente envolvendo exploração de petróleo na Área. 

Há uma outra questão que deve ser trabalhada neste estudo, que é da 

possibilidade de desenvolvimento compartilhado de poços de petróleo entre a 

autoridade internacional e o estado soberano no caso de comunicação de campos 

petrolíferos quando localizado em região dúplice, ou seja, parte na Área – sob 

administração da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos – e parte sob 

jurisdição de algum Estado soberano, notadamente o Estado Brasileiro e, dessa forma, 

como se daria o regime de prevenção, precaução e reparação de danos. 
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Porém, antes de qualquer abordagem sobre o assunto a que se pretende 

desenvolver nas próximas linhas, é importante esclarecer, de forma sucinta e objetiva, 

posto que não é o cerne do trabalho, em que consiste o desenvolvimento compartilhado 

de poços de petróleo.  

É clarividente que os recursos naturais, fontes de energia, reservas minerais e 

afins, não obedecem necessariamente às divisões de fronteira, sendo comum o seu 

estabelecimento em regiões fronteiriças, havendo, pois, a possibilidade de haver uma 

reserva de petróleo e/ou gás natural no território de dois ou mais Estados. Quando fato 

similar à situação acima descrita ocorre, de uma mesma reserva pertencer a dois ou mais 

sujeitos de Direito Internacional Público, isso gera a necessidade de surgimento de 

mecanismos jurídicos que definam direitos e obrigações para cada parte, demarcando o 

nível e o grau de atuação de cada Estado. 

É nesse contexto, pois, que surgem os acordos de unitização, com o fito de 

definir os parâmetros para a exploração conjunta, compartilhada, de uma mesma reserva 

de petróleo e/ou gás natural, por exemplo. O escopo principal deste tipo de acordo 

consiste em controlar a produção de petróleo, fazendo que ocorra sem abusos de ambas 

as partes, evitando o comprometimento da produção do campo e o seu desperdício e, 

por fim, evitar a aplicação da regra da captura
273

, que consiste na exploração de petróleo 

em um poço de uma reserva delimitada, cuja produção pode ter sido retirada de uma 

reserva adjacente
274

. 
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Assim sendo, vislumbra-se a possibilidade de haver alguma reserva de petróleo 

que se situe em região fronteiriça não necessariamente entre dois ou mais Estados, mas 

entre um determinado Estado e a Área, que não está sob jurisdição de qualquer Estado. 

Como, então, seria o regime jurídico do compartilhamento de poço cuja localização 

fosse entre um Estado soberano e a Área? Como seria o regime de reparação de danos 

caso houvesse algum acidente? Poderia a própria Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos ser demandada e responsabilizada pela ocorrência de algum dano? 

Dado o objetivo deste ensaio, focar-se-á na situação específica do estado 

brasileiro.  

No que diz respeito ao regime jurídico de exploração da reserva, pode-se 

entender da seguinte forma. Em havendo um poço de petróleo explorável, cuja área seja 

dividida entre o Brasil, em sua plataforma continental, e a Área, já em águas 

internacionais, entende-se que o Brasil deverá seguir o protocolo de exploração previsto 

na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, que em seu Anexo III, artigo 

8º, dispõe que a companhia privada ou pública interessada na exploração de uma 

determinada região deverá, ao enviar seu plano de trabalho, dividir a área desejada em 

dois blocos com uma superfície e um valor comercial estimativo suficientes para 

permitir duas operações de mineração – isso no que tange à região situada na Área. A 

Autoridade terá, então, um prazo de 45 dias para decidir que bloco, daquele sito à Área, 

será explorado privativamente pela Empresa e qual será explorado pelo Brasil. 

Após iniciada a exploração pela dita companhia do bloco remanescente, a 

Empresa terá um prazo de 15 anos para explorá-lo. Caso não o faça, a empresa que 
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havia inicialmente se mostrado interessada terá então exclusividade sobre o bloco 

desprezado.  

Porém, uma vez que a Empresa decida explorar o bloco escolhido pela 

Autoridade, deverá haver um acordo de unitização, numa espécie de Joint Venture, 

conforme já preconiza o art. 11, do Anexo III da referida Convenção, não só entre a 

região dentro da Área, dividida em dois blocos – um de titularidade da Autoridade e 

outro do Brasil – , mas também entre o bloco de exploração escolhido pela Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos (através da Empresa) e o bloco de titularidade total 

do Brasil, ou seja, o que está em região da plataforma continental brasileira. 

No que diz respeito à reparação de danos em caso de acidentes, a 

responsabilidade é solidária. Ou seja, no caso de exploração conjunta entre a 

Autoridade, através da Empresa, e a empresa privada exploradora ou o próprio Estado, 

respondem solidariamente por qualquer acidente e dano causado. Seja atual, seja futuro, 

uma vez que assumem juntas o risco da exploração. Porém, uma vez que a Empresa tem 

capacidade e personalidade jurídica própria
275

 e, em verdade, sendo ela a exploradora, é 

ela quem responde em conjunto com o outro ente explorador – e não a Autoridade. 

Dessa maneira, pode, então, o Brasil, através dos legitimados, lançar mão dos 

institutos jurídico-processuais que julgar necessários a fim de fazer valer o direito 

constitucional de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, seja contra 

alguma empresa exploradora, seja contra a Empresa da Autoridade Internacional dos 

Fundos Marinhos, seja contra os dois, solidariamente, caso haja exploração conjunta de 

blocos. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

 Diante de tudo o que fora exposto, pode-se depreender que a evolução histórica 

do direito do mar se deu de forma gradativa e foi evoluindo de acordo com a 

necessidade comercial da sociedade internacional, em que o passar do tempo foi 

mostrando que se precisava do estabelecimento de limites das águas territoriais, e, por 

conseguinte, das águas internacionais.  

Importantíssimo foi o papel da Organização das Nações Unidas, através da 

Comissão de Direito Internacional e da Assembleia Geral das Nações Unidas, que após 

sucessivas reuniões sobre o tema, foram montadas diversas conferências internacionais 

entre 1958 e 1984, culminando na III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar. 

É possível, então, compreender que já há um regime jurídico próprio para a 

exploração de petróleo e outros recursos minerais em águas internacionais, na região da 

Área. Esse regime está disposto nessa Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, de 1984, cujas disposições lá encontradas trouxeram adendos importantíssimos 

para o direito marítimo internacional, como a definição de limites originais para a zona 

contígua e mar territorial; a criação de uma nova regulamentação no que diz respeito à 

navegação e circulação por estreitos internacionais; fora elaborado o conceito de 

Estados Arquipelágicos e reelaborado o conceito de plataforma continental; e, talvez o 

mais importante para essa pesquisa, foram criadas a Área e Autoridade Internacional 

dos Fundos Marinhos, sendo esta última a organização internacional responsável pela 

Área e sua exploração. 

Ademais, trouxe a Convenção de Montego Bay diversos pontos favoráveis à 

proteção ambiental e institucionalização do princípio do desenvolvimento sustentável, 
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uma vez que se presta à criação de regras específicas para a proteção do meio ambiente 

marinho. Suas regras no que diz respeito à navegação e manejo de recursos minerais – 

na Área ou não – são todas dotadas de preceitos que envolvem a proteção do meio 

marinho e o princípio do desenvolvimento sustentável. 

Além de tudo isso, a Convenção elabora em seu texto uma divisão muito 

importante para o Direito Internacional e para o Direito Marítimo Internacional 

contemporâneos – a divisão do mar e seus fundos por áreas. São elas: Águas Interiores; 

Mar Territorial; Zona Contígua; Zona Econômica Exclusiva; Plataforma Continental; 

Águas Internacionais; e a Área. Dessa forma, se padronizou a divisão dos mares, bem 

como se passou a se regular com maior propriedade os recursos marítimos, sobretudo na 

Área, cerne de nosso estudo. 

Concluiu-se também que apesar de o tema aqui abordada se tratar apenas de uma 

hipótese, posto que ainda não existem atividades de exploração e produção de petróleo 

na Área, em águas internacionais, já há, mesmo que elementares, pesquisas de nódulos 

polimetálicos e outros recursos minerais em águas internacionais, a exemplo do 

Atlântico Sudoeste
276

,  assim como há pesquisas e atividades existentes no Oceano 

Índico
277

, o que mostra a necessidade premente dessa pesquisa, com a criação de novas 

perspectivas jurídicas para novos fatos sociais que possam surgir, sobretudo no que 

tange à exploração de petróleo e outros hidrocarbonetos, área dinâmica e que requer 

evolução legislativa que acompanhe o ritmo da indústria. 

Toda essa preocupação, além de viabilizar a exploração e produção de recursos, 

notadamente o petróleo e o gás natural, uma vez que a energia é a força-motriz do 

desenvolvimento, visa à proteção do meio marinho com o objetivo de garantir a 

                                                           
276

 Programme on Ocean Science in Relation to Non Living Resources (OSNLR), estudo global 

compartilhado com a Intergovernamental Oceanographic Commission, da UNESCO (IOC UNESCO) e 

Division of Ocean Affairs and Law of the Sea (UNDOALOS). 
277

 Zona Clarion-Clipperton (CCZ) no Oceano Pacífico Equatorial Norte e a Bacia Central Indiana; 



138 

 

sustentabilidade desse desenvolvimento e criar, assim, uma política não só de controle e 

reparação dos danos, mas uma política nacional – e internacional, por consequência – de 

gestão de riscos, sobretudo riscos ambientais.  

Há, como demonstrado no decorrer deste trabalho, uma infinidade de normas de 

direito internacional – resoluções, tratados, acordos, etc. – que visam à proteção do 

meio ambiente, e que devem ser tomados em conta, enquanto um todo unitário, 

enquanto peças de formação de um único sistema jurídico a fim de garantir uma maior 

proteção. Ademais, todos esses instrumentos internacionais de proteção ambiental são 

legitimados pela Constituição, que criou instrumentos jurisdicionais para colocá-los em 

prática e fazer valer o art. 225, CF, que preconiza que todos tem o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, não só as presentes, mas também, da mesma 

forma e com as mesmas oportunidades, as futuras gerações.  

A existência desses diversos instrumentos internacionais voltados 

especificamente à proteção ambiental encontra sua explicação na necessidade de 

articulação mundial quando se trata de meio ambiente. Foi exaustivamente defendida 

nesse trabalho a impossibilidade de fronteirização do meio ambiente e, 

consequentemente, a total impossibilidade de delimitação da proteção ambiental. Não 

há como fazer de forma efetiva e eficaz a preservação do meio ambiente de forma 

insulada, mas antes há uma real necessidade de articulação entre todos os Estados, 

principais sujeitos de direito internacional, aliados à sociedade civil, organizações 

internacionais de direito internacional público ou privado, uma vez que o meio ambiente 

não é delimitado pelas fronteiras políticas dos países. 

Requer-se, pois, um modelo articulado entre as distintas ordens jurídicas e 

políticas que se tramam de modo a tentar afiançar o amparo ambiental em um nível 

universal, e só dessa maneira será feita de modo eficaz. Só com essa abordagem é que 
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se conseguirá atingir o princípio da segurança jurídica e garantir a plena efetividade das 

normas de direito ambiental, condição primordial para a implementação de atividades 

de exploração e produção de petróleo na Área. 

Entende-se, pois, pelo status de direito fundamental de que goza o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve haver a mitigação dos limites 

jurisdicionais do Estado – o que implica, em parte, na mitigação do próprio conceito de 

soberania – para que haja ações conjuntas e cooperativas entre os países diante de um 

dano ambiental.  

Decerto, a Constituição brasileira encontra no princípio do desenvolvimento 

sustentável suporte para, juntamente com os diversos instrumentos e mecanismos 

internacionais e nacionais de proteção ambiental, implementar bem como garantir a 

efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado dentro do território 

nacional – mesmo que para tanto seja necessário agir fora dele.  

Cinge-se o ordenamento jurídico nacional da atribuição de um dever 

constitucional de reparação quando da exploração de recursos minerais, antevendo 

problemas maiores à frente. Há a premente necessidade de tornar exigível essa 

reparação e como tornar aplicável a legislação doméstica, ainda que coligada à 

legislação internacional, quando a ocorrência do dano se dá fora dos limites 

jurisdicionais do Estado. Para tanto, há uma infinidade de instrumentos jurisdicionais e 

processuais capazes de fazer valer esse dever de garante, como as ações de controle de 

constitucionalidade, a Ação Civil Pública e Ação Popular, todas exploradas durante este 

trabalho. 

Grande importância toma nesse estudo a responsabilização civil do dano 

ambiental, que reside no imperativo de anular, reparar ou compensar o dano ocasionado, 

sem que seu objetivo precípuo esteja somente pautado na censura do seu responsável – 
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até porque a indenização em si pode acabar exercendo esse papel. Contudo, quando se 

envolve as atividades de exploração de petróleo, gás natural e outros minerais, 

sobretudo hidrocarbonetos, na região da Área, não só aplicação, mas também o alcance 

e efetividade das regras que envolvem responsabilização civil nacionais é o maior 

desafio, dado o princípio da aderência ao território da jurisdição nacional, questões 

meramente geográficas difíceis de driblar. Assim, o direito brasileiro fica limitado à 

identificação daquele que causa o dano imediato, uma vez que não é regulamentado, 

ainda, o dano ambiental futuro, que inevitavelmente estará presente em atividades 

exercidas além da plataforma continental, ou seja, além dos limites jurisdicionais dos 

Estados. 

Concluiu-se, também, neste trabalho que o dano ambiental futuro é uma 

realidade e deve ser tutelado. Pode-se entender o dano ambiental futuro como a 

sistematização dos princípios da equidade intergeracional (em que as gerações presentes 

devem zelar pelo ambiente atual, proporcionando as mesmas oportunidades de 

desenvolvimento e exploração também às gerações futuras), da prevenção (que diz 

respeito à atuação anterior ao acontecimento de um dano já previsto e calculado com o 

fim de minimizar os seus efeitos nocivos) e da precaução (que se refere à tomada de 

atitudes, ou mesmo se permitir à inércia, anteriormente ao acontecimento de um dano 

cujas proporções não podem ser mensuradas ao certo). Dessa maneira, o dano ambiental 

futuro consiste, então, na ideia de que, diante da ocorrência de um fato gerador de dano 

ambiental, cujos efeitos só sejam sentidos no futuro, aquele que sentirá o dano estaria, 

pois, autorizado a perquirir a reparação atual do dano ainda não ocorrido, desde que essa 

possibilidade de ocorrência do dano esteja pautado em dados científicos suficientes a 

atestar um mínimo de certeza exigido para essa reparação.  
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Vive-se hoje numa sociedade moderna, com novas perspectivas. Os fatos sociais 

do mundo hodierno e as novas exigências da sociedade de risco contemporâneas exigem 

que o Direito os acompanhe. Exigem uma evolução premente da legislação atual, 

permitindo a responsabilização futura do dano. Essa nova sociedade de risco Exige, 

também, do aplicador do direito decisões tomadas em contextos de risco, onde há a 

mera perspectiva do dano, antecipando-se à sua consolidação.  

O mundo atual, cuja preocupação consistente e reiterada do meio ambiente não 

pode exigir, como condição objetiva para a reparação, para a tomada de medidas 

preventivas ou precautórias ou mesmo para a implementação de políticas públicas que 

visem qualquer tipo de prevenção ou precuação ambienta, o acontecimento do dano real 

e atual para a imputação do dano a uma atividade que já apresentava riscos em 

potencial. Se contrário fosse, o dano ambiental futuro perderia seu caráter preventivo e 

precautório, cujo fim está na minimização de implicações nocivas ao meio ambiente. 

Tanto a legislação, quanto a jurisprudência e a doutrina devem trabalhar para 

que o Direito evolua, e passe a ser muito mais do que um elemento corretivo ou 

punitivo nessa sociedade, mas que seja um instrumento jurídico de gestão de riscos, não 

somente ambientais, atuando de forma preventiva, de forma prévia ao acontecimento e 

consolidação do dano e seus efeitos, e para isso há a necessidade urgente da formulação 

de uma noção de risco.  

De qualquer forma, conclui-se, por fim, nesse trabalho, a possibilidade de 

responsabilização civil por dano ambiental futuro em suas duas perspectivas – tanto o 

dano ambiental já concretizado com consequências mais devastadoras em um futuro 

previsto ou, ainda, o dano ambiental que só se concretizará no futuro, mas com indícios 

de probabilidade calculados – cabendo, portanto, uma mitigação do princípio da 
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segurança jurídica em detrimento do princípio do desenvolvimento sustentável, agindo 

na construção de um direito ambiental de gestão de riscos. Conclui-se, ainda, pela 

possibilidade de responsabilização de um agente por dano ambiental futuro em 

decorrência da exploração de petróleo na Área, em águas internacionais, caso o dano 

venha a se concretizar em território nacional ou, ainda, haja reflexos em nosso território 

de um dano já concretizado, ainda que fora da jurisdição nacional.  

Por tudo o que fora exposto, conforme se pode notar, as questões aqui abordadas 

são ainda distantes de nossa realidade, como a exploração de petróleo na Área e, até 

mesmo, a unitização de poços entre a Autoridade e algum Estado soberano, contudo, 

são questões que devem ser trabalhadas de maneira a se preparar para um novo porvir. 

Afinal, requer-se tempo para a evolução das teorias jurídicas e, nesse caso específico, há 

de se satisfazer a necessidade de nossa sociedade moderna, sob pena de ver esmorecer o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ocasionando grandes prejuízos, 

não só às futuras, mas desde as presentes gerações. 
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