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RESUMO
O  presente  projeto  de  pesquisa  objetivará  analisar,  através  do  método  dedutivo  de  pesquisa,  as  perspectivas
concernentes sobre o novo crime contra contra a humanidade, o Ecocídio, e os desafios atuais apresentados pelo Direito
Internacional em regulamentar de forma específica este conceito. Pretende-se alcançar com esta pesquisa, a realização
de métodos investigativos por meio de estudos de caso e de jurisprudências, além de inquirir sobre gráficos e dados,
uma definição da problemática do Ecocídio bem como de sua extensão no meio internacional e os seus efeitos na
economia, na política, nas relações internacionais e no Meio Ambiente. Serão levantadas hipóteses sobre as causas,
estruturas, agentes e justificativas desta nova forma de crime, além de demonstrar empiricamente os eixos do Direito
Internacional que se envolvem nesta indagação. Em conjunto, espera-se construir uma nova visão jurídica, descrevendo
quais são os maiores desafios para o Direito Internacional e do Meio Ambiente, buscando formular e delimitar possíveis
normas transnacionais  específicas como alternativas,  que tenham como finalidade regulamentar da melhor  forma a
questão do Ecocídio. Além disso, almeja-se, conscientizar e difundir esta problemática, ampliando o conhecimento sobre
seu conceito, sua ação, seus efeitos e consequências globais. Por fim, a pesquisa buscará, atrair atenção para esta
importante situação que, desde que foi formulada, há 50 anos atrás, e devido à crescente globalização, tem causado
efeitos traumáticos e destruidores para inúmeros ecossistemas e conjuntos populacionais, deixando um legado não
favorável  ao  Meio  Ambiente  e  ferindo  o  princípio  da  Sustentabilidade.  A  pesquisa  poderá  proporcionar  possíveis
soluções que podem amenizar os efeitos do Ecocídio, e também estabelecer metas e meios de solucionar juridicamente
e internacionalmente as consequências futuras do Ecocídio dentro da esfera global. 
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1 INTRODUÇÃO

Os quesitos fundamentais desta pesquisa envolvem a reflexão sobre o tema do Ecocídio, que
engloba principalmente a análise de seu contexto histórico até sua recente tipificação como crime
contra  a  humanidade  pelo  Tribunal  Penal  Internacional.  Em  conjunto,  será  trabalhado  o
desenvolvimento do Direito Internacional frente a este novo desafio. O problema fundamental a ser
debatido e examinado ao longo do trabalho consiste em definir quais as principais perspectivas que
cercam  a  problemática  do  Ecocídio,  incluindo  a  contextualização  histórica  envolvida,  desde  o
surgimento do nome Ecocídio até suas implicações sociais, econômicas e globais.

Torna-se necessário, portanto, o desenvolvimentoda pesquisa científica pois é constatável a
demasiada degradação ambiental em larga escala, o que leva à reflexão sobre quais as possíveis
soluções jurídicas frente à esta temática. Há, também, a questão do grande desafio que se impõe a
todas as áreas de conhecimento, uma vez que a sustentabilidade do planeta se encontra em risco.
Desta maneira, a proteção e a segurança da humanidade assim como a manutenção do equilíbrio
ecológico  planetário  necessitam  do  envolvimento  jurídico  internacional  justamente  para  manter
padrões  aceitáveis  de  sobrevivência,  evitando-se  ações  intergovernamentais  desmedidas  e  de
extrema capacidade destrutiva. (MARTIN-CHERUT; NEYRET; PERUSSO, 2015, p. 542).

 Em conjunto, a presente pesquisa visará desenvolver uma análise profunda sobre o instituto
do Tribunal Penal Internacionale o significado de crime contra humanidade, ambos importantes para
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o pleno entendimento da temática a ser trabalhada. Com isso, de acordo com REI (2006), a forma
complexa com a qual os problemas do ambiente e da sociedade internacional se firmam atualmente
podem até  se  identificar  com o conceito  de um mundo dinâmico,  entretanto,  o  que ocorre  é a
constituição de uma esfera intrincada e dependente, que envolve uma relação de cooperação e
exige uma nova ótica sobre as relações jurídicas ambientais globais. Caracteriza-se, como objetivo,
a  compreensão  desta  convergência  entre  a  responsabilidade  social,  empresarial,  estatal  e  dos
atores  governamentais  internacionais,  juntamente  com o  fator  da  globalização  e  o  princípio  da
sustentabilidade. 

Consequentemente, será realizada uma proporção entre a configuração da situação atual que
se encontra o sistema jurídico internacional ambiental com aquilo que ainda pode e deve ser feito no
para buscar e alcançar uma regulamentação mais específica em relação à problemática do Ecocídio.
Uma nova visão jurídica será apresentada afim de que haja uma regulamentação específica sobre
este tipo de caso que, silenciosamente, fere os Direitos Humanos e o Princípio da Sustentabilidade.
Tendo  em  vista  que  atualmente,  apesar  de  existirem  direitos  penais  específicos  contra  a
ecocriminalidade, é possível distinguir a existência de vários níveis de aplicabilidade, dependendo do
Estado. (MARTIN-CHERUT; NEYRET; PERUSSO, 2015, p. 542). 

Sendo  assim,  através  desta  pesquisa,  será  averiguada  também  como  se  sustenta  a
interdependência entre as nações em relação ao conceito da preservação ambiental, incluindo a
defesa da constituição de normas e institutos internacionais e transnacionais que possam resguardar
de forma acentuada os princípios que asseguram a perenidade da biosfera. As necessidades globais
de jurisprudências próprias de autônomas de conexão global também se inserem nas hipóteses que
esperam ser  alcançadas  com a  resolução  da  pesquisa.  Busca-se  a  relação  entre  conceito  da
problemática do Ecocídio em conjunto com soluções e metas dentro do ramo do Direito Internacional
que  possam  efetivamente  alterar  os  rumos  nos  quais  a  humanidade  caminha,  e  assegurar  a
proteção e gestão do Direito internacional do meio ambiente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa terá como metodologia a análise quantitativa dos fatos, ou seja, a busca
e investigação de informações datáveis,  em números, gráficos e imagens, as quais possam ser
posteriormente classificadas e examinadas. Serão utilizados como padrão para o desenvolvimento
do tema a pesquisa  documental  e  experimental.  A  pesquisa  também envolverá o levantamento
bibliográfico e estudos de caso, além de explicar fenômenos e sua atuação em meio a sociedade e
os seus efeitos globais. De forma mais detalhada, o planejamento da pesquisa terá início com a
revisão bibliográfica,  que possibilitará a coleta de dados in  natura,  originando um compilado de
informações  jurídicas  sobre  o  tema.  Em  seguida,  buscar-se-á  identificar  gráficos,  imagens,
documentários  e  estudos  de  caso,  com  o  objetivo  de  examinar  dados  estatísticos  sobre  as
evidências e proporções sobre o Ecocídio ao redor do planeta.  A determinação das categorias para
o tratamento dos dados documentais será o próximo passo, sendo sucedida pela discussão teórica,
que,  por  sua  vez,  irá  abordar  uma  análise  aprofundada  sobre  os  resultados  obtidos  com  a
determinação de categorias e também em relação aos resultados documentais realizados. E, por
fim,  o  último passo será  a  interpretação da análise  feita  anteriormente  e  sua redação,  visando
especificar a pesquisa e torná-la eficiente e sólida em seus princípios e assim, apresentá-la de forma
concreta. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com esta pesquisa, será discutido quais as possíveis soluções jurídicas transnacionais do
Ecocídio. Em conjunto, buscará como resultado quais os melhores apontamentos e diferenciações
sobre o processo de reconhecimento de novos valores ambientais e de sustentabilidade, além de
buscar verificar quais as melhores atuações viáveis de órgãos internacionais e dos Estados para a
efetivação de novos direitos em relação à problemática do Ecocídio. Ademais, através da pesquisa,
também espera-se como resultado a busca por uma análise mais aprofundada das proporções que o
Ecocídio  possui  em um contexto  global,  observando seu envolvimento  na economia,  no  Direito
Internacional e nas relações internacionais.

4 CONCLUSÃO

Espera-se, portanto, construir um reconhecimento específico sobre a temática do Ecocídio no
meio jurídico e normativo internacional. Além disso, será objeto da pesquisa a construção de novas
perspectivas em relação aos direitos do meio ambiente e sobre o fenômeno do Ecocídio. Buscar-se-
á, com esta pesquisa,  a construção de um sistema jurídico próprio,  com normas transnacionais
específicas em regulamentar as questões concernentes ao Direito Internacional da Sustentabilidade.
Buscando  conjuntamente  o  preenchimento  de  eventuais  lacunas  jurídicas  em  relação  à  esta
temática.  Além  de  incentivar  a  criação  de  institutos  intrínsecos  a  questão  do  Ecocídio.  Como
resultado, espera-se também difundir maior cooperação entre os Estados e a própria sociedade em
vias de combater o Ecocídio.
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