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Com ampla maioria, Assembleia Geral da ONU aprovou resolução com
garantia nesta semana; Brasil ajudou a formular medida
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A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou na

quinta-feira — com ampla maioria de 161 votos a favor, zero contra e oito

abstenções — uma resolução reconhecendo o acesso ao meio ambiente
limpo, saudável e sustentável como um direito humano. Entre as

abstenções figuram China, Irã, Rússia e Síria. Já o Brasil, em linha com

sua posição no Conselho de Direitos Humanos, não apenas votou a favor

da medida, como trabalhou ativamente para formulá-la.

A resolução é extremamente bem-vinda e inovadora. O direito ao meio

ambiente saudável não está entre os chamados direitos humanos "de

primeira geração", reconhecidos originalmente na Declaração Universal

de 1948, e nem consta de forma bem articulada nos pactos internacionais

de 1966. Sua construção e reconhecimento internacional é bastante

recente.

Apenas em outubro de 2021 o Conselho de Direitos Humanos da ONU

adotou uma resolução reconhecendo o direito pela primeira vez, após

anos de estudos sobre o seu impacto e significado. Apesar de a vasta

maioria dos Estados reconhecerem alguma forma de direito ao meio

ambiente em suas Constituições, leis ou políticas domésticas, o

reconhecimento de quinta-feira é um fato relevante porque acresce às

salvaguardas internacionais.

A semana em imagens pelo mundo

Salão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York — Foto: Timothy Clary/AFP
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Como se sabe, e a resolução reconhece, as implicações em direitos

humanos por danos ambientais são sentidas por indivíduos e

comunidades pelo globo. As consequências são mais agudas para

mulheres e garotas, além de outros segmentos já em vulnerabilidade,

incluindo populações indígenas, crianças, pessoas idosas e pessoas com

deficiências. Também é cada vez mais forte a noção de justiça climática —

ou, seja, a necessidade de atenuar as desigualdades inerentemente

oriundas das mudanças do clima e do meio ambiente.

A Resolução possui quatro pontos centrais. O primeiro, o reconhecimento

como um direito humano, ou seja, um direito inerente aos indivíduos

independentemente de seus Estados, de sua origem nacional ou social,

raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra

natureza, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição

social.
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Em segundo lugar, conecta o direito humano ao meio ambiente saudável

a outras garantias previstas na lei internacional. Como exemplo, pode-se

pensar no recentemente debatido direito humano à água e saneamento

ou, numa abordagem típica das cortes internacionais de direitos

humanos, de associar o direito ao meio ambiente saudável ao direito à

vida digna.

Como terceiro ponto, a resolução afirma que a promoção desse direito

requer a total implementação dos tratados ambientais multilaterais

existentes sob os princípios do direito internacional ambiental. Ou seja,

sua realização passa por todo o corpus de acordos historicamente

construídos para a proteção ambiental, como os de biodiversidade e de

mudanças climáticas, levando em conta princípios importantes para

países em desenvolvimento, como o Brasil.

Pode-se pensar, por exemplo, no respeito ao princípio das obrigações

comuns, mas diferenciadas, cristalizada na Declaração do Rio de 1992. O

documento estabelece que, a depender de seu nível de desenvolvimento,

dos Estados são exigidos comportamentos jurídicos distintos.

Por fim, a resolução convoca Estados, organizações internacionais,

empresas e outros relevantes tomadores de decisão a adotar políticas,

aumentar a cooperação internacional e continuar a dividir boas práticas

para garantir o direito ao meio ambiente sadio, limpo e sustentável para
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todos. É digno de nota o chamamento a empresas, tópico sob deliberação

em instâncias internacionais, vez que possuem potencial fundamental

para, através de políticas preventivas, contribuir à proteção do direito ao

meio ambiente saudável.

Sabe-se que o direito humano ao meio ambiente é reconhecido

constitucionalmente no Brasil e que a legislação ambiental brasileira

tende em larga medida a incorporar padrões avançados de proteção

ambiental. Pode-se imaginar não apenas o direito humano ao meio

ambiente saudável como um argumento adicional na litigância ambiental

e climática, mas também como somador de esforços e tentativas de

incorporação de padrões internacionais em desenvolvimento que sejam

efetivamente mais protetivos.

Nesse sentido, a decisão de junho do Supremo Tribunal Federal
sobre o Fundo Clima parece estar em extrema consonância com os

padrões internacionais, uma vez que o ministro Luís Roberto Barroso,

numa maioria de 10 votos a 1, reconheceu a omissão do Estado brasileiro

e apontou que o Acordo de Paris possui o status de tratado de direitos

humanos.

De um ponto de vista jurídico, o reconhecimento pela Assembleia Geral é

um passo a mais em uma longa e importante caminhada. Ela oferecerá

autoridade adicional ao direito humano ao meio ambiente saudável,

limpo e sustentável tanto nas iniciativas internacionais quanto no interior

dos Estados. Cabe às autoridades públicas, quaisquer que sejam elas, no

Executivo, no Legislativo e no Judiciário, cientes desse dever, cooperar

para garanti-lo.

*Lucas Carlos Lima é professor de Direito Internacional na Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e membro da diretoria
do ramo brasileiro da International Law Association
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