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RESUMO 

 
A pesquisa tem finalidade de buscar um estudo mais profundo das relações 
internacionais entre os estados nacionais e as organizações internacionais, sobre a 
questão ambiental presente e futura, levando em consideração alguns tratados que 
ajudaram na evolução deste ramo dentro do direito internacional. Estes tratados 
serão analisados criteriosamente e, a partir desta análise, poderemos observar a 
importância que os mesmos tiveram na manutenção de um planeta e um 
ecossistema equilibrado e sustentável em meio a uma economia muitas vezes em 
constante desequilíbrio. Podemos observar que, com o passar dos anos e o 
surgimento dos tratados ambientais, juntamente com as discussões sobre o tema, a 
preservação ambiental ganhou força. Consequentemente, foram desenvolvidos 
acordos e tratados que visavam concretizar esta linha de pensamento 
voltada à sustentabilidade, porém, percebemos que como qualquer outro tratado 
internacional este mesmo possui reservas e também é necessário que o país 
assine o tratado para que o mesmo ganhe vigência em seu território.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Convenções Internacionais, Sustentabilidade, Meio Ambiente, 
Tribunal Ambiental Internacional. 
 
 
THE POSSIBILITY OF CREATION OF A INTERNATIONAL ENVIROMENT COURT  
 
ABSTRACT: The research aims to seek a deeper study of international relations 
between national states as well as international organizations on the present and 
future environmental issue, taking into account some treaties that have helped the 
evolution of this branch within international law. These treatises will be analyzed 
carefully, and from this analysis we will be able to observe the importance they had in 
maintaining a planet and a balanced and sustainable ecosystem in the midst of an 
economy often in constant imbalance. We can see that over the years and the 
emergence of environmental treaties together with the discussions on environmental 
preservation gained strength, consequently agreements were developed, that is, 
treaties aimed at achieving this line of thought focused on sustainability, but we 
realized that like any another international treaty has reservations and it is also 
necessary for the country to sign the treaty so that it can be valid in its territory.  
  
KEYWORDS: International Conventions, Sustainability, Environment, International 
Environmental Tribunal. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O seguinte artigo busca dar ênfase para as questões ligadas a uma 

constante busca social por um meio ambiente sustentável e equilibrado tendo como 

principal tese argumentativa os períodos históricos que levaram a esta economia 

massificada e capitalista, para deixar explicito quando se começou realmente a se 

preocupar com o meio natural e desenvolvimento humano das futuras gerações. 

Para solucionar esta problemática, o artigo buscou salientar a extrema importância 

que teria um tribunal ambiental para regulamentar questões hoje inerentes a 

legislações apatriadas e não convergentes entre si, o tribunal teria sua principal 

atuação na busca por um equilíbrio econômico e sustentável de acordo com os 

patamares ecológicos. 

Também visa salientar o desenvolvimento da visão sócio econômica 

trazendo a figura dos tratados e convenções internacionais ambientais importantes 

instrumentos transformadores de patamares ecológicos e visões mais voltadas a 

sustentabilidade e equilíbrio natural algo hoje visto como essencial para o sistema 

mundial tanto na esfera econômica como na social. 

Em último plano o seguinte artigo traz consigo uma ideia inovadora que 

traria fim a muitas discussões sobre uso de recursos naturais bem como o seu 

pertencimento como patrimônio mundial natural, traz também a ideia de um ponto de 

vista mais democrático advindo desse tribunal cuja figura do amicus curiae seria 

uma inserção do escopo social no ambiental permitindo assim que empresas e ongs 

pudessem figurar no tribunal afim de promover sustentabilidade. 
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2. O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE  

 

Após a corrida da industrialização e todos os seus reflexos no meio 

ambiente, o mundo todo passou a vivenciar as sequelas de uma exploração 

desenfreada da natureza. Grandes catástrofes ambientais, assim como novos 

fenômenos climáticos, até então desconhecidos, passaram a fazer parte do 

cotidiano dos jornais ao redor do globo. Todas estas mutações fizeram despertar o 

interesse pelo estudo de novos paradigmas de vida, mais equilibrados com o planeta 

Terra e, consequentemente, ao Direito coube a preocupação com a proteção desse 

bem tão relevante para as presentes e futuras gerações: o meio ambiente 

equilibrado.  

Segundo Gilson Aguiar (AGUIAR, 2013, p.31), a globalização, hoje em dia, 

deixou de ser somente um modelo econômico e passou a fazer parte da vida dos 

indivíduos, que foram educados e cresceram com ideias capitalistas. Isto deixa claro 

que esse sistema capitalista deixou suas raízes na história da humanidade de tal 

forma que virou cultura e hoje é passado de geração em geração como algo 

essencial para a subsistência do ser humano, ganhando assim mais força com o 

passar dos anos. Para entendermos melhor este processo de aculturação do 

capitalismo, devemos analisar todas as suas fases e perceber como ele virou este 

modelo tão conhecido e utilizado nos dias de hoje.  

O processo capitalista teve seu início com o que denominamos 

mercantilismo, sistema baseado no comércio marítimo e que tinha a Europa como 

maior potência. Esse sistema ganhou força com as grandes navegações, segundo 

Aguiar (AGUIAR, 2013, p. 30), as quais tinham como principal objetivo partir do 

continente europeu para a conquista planetária, ou seja, a Europa queria expandir 

seu território de exploração, descobrir e conquistar novas terras jamais exploradas, 

para assim acumular mais riquezas. Podemos perceber que as origens deste 

sistema capitalista já possuíam ideais de exploração desde o início e, portanto, não 

continham a mínima preocupação com os recursos naturais, a única finalidade 

enxergada para estes recursos era a sua extração a fim de gerar mais riquezas.  

Já na segunda fase deste sistema capitalista, chamada de fase industrial, o 

que nos chama atenção são os aspectos históricos que deram origem a esta fase, o 

principal deles é a Revolução Industrial. De acordo com Linhares (LINHARES 2007, 
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p. 94), esta foi a fase que ele denomina de criação das “máquinas humanas”. Este 

conceito diz respeito à maquino fatura que se fundamentava na substituição do 

trabalho humano pela máquina a fim de diminuir os custos de produção e gerar mais 

lucro, assim o processo exploratório ficou ainda mais agressivo, consequentemente, 

degradando cada vez mais o meio ambiente, pois a maior parte destes recursos 

naturais estava nos territórios de exploração dos países industrializados e a matéria-

prima retirada da natureza é o que movia a indústria.  

Em meados de 1910 esta rotina exploratória da segunda fase do 

capitalismo, fase industrial, gerou conflitos entre as nações o que deu origem às 

duas Grandes Guerras Mundiais que possuíam como escopo principal, para justificar 

os conflitos, a briga por territórios de exploração de matéria-prima e recursos 

naturais.   

Com o fim dos conflitos, o capitalismo ganhou uma nova denominação 

chamada de capitalismo de mercado que é o modelo que se conhece hoje, este 

modelo foi evoluindo e auxiliando na reconstrução das cidades destruídas pela 

guerra, pois, com este novo modelo, os países eram capazes de se auxiliar na 

produção e nas trocas de mercadorias. Esse novo modelo procura expandir as 

relações de consumo a fim de acumular mais capital monetário aos países e suas 

indústrias.  

Segundo Costa (COSTA, 2004, p. 174), este capitalismo de mercado ou 

contemporâneo é algo usual que não nos deixa enxergar alguns princípios basilares. 

Entre estes princípios é possível citar a exploração da natureza, pois, ao contrário do 

que se pensa, o capitalismo não evoluiu considerando um movimento e 

planejamento sustentáveis. Foram ações meramente exploratórias e este cenário 

não mudou visto que ainda hoje existem nações com um grande avanço tecnológico 

e um sistema econômico muito promissor, contudo, ainda despreocupadas com os 

recursos naturais acreditando que os bens naturais não estão se degradando e que 

são infinitos. Esse mesmo pensamento é passado à sociedade que consome estes 

recursos sem se preocupar com o futuro desastroso que esta exploração pode 

trazer.  
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3. TRATADOS AMBIENTAIS E SUA IMPORTÂNCIA NO ATUAL CENÁRIO 

INTERNACIONAL  

 

Há atualmente, uma divisão geográfica em Estados ditos soberanos. 

Entretanto, esta soberania encontra-se, atualmente relativizada, segundo explica 

Schimtd (SCHIMTD, 2009, p. 15), devido à existência de uma sociedade 

internacional. Vive-se na era da globalização e tal fato não pode ser por ninguém 

ignorado. Um Estado não existe isoladamente visto que interage com os outros e 

está contido em uma ordem internacional que deve ter como elemento crucial um 

respeito mútuo entre os estados a fim de criar mecanismos que melhorem as 

relações internacionais.  

Entre os assuntos discutidos pela comunidade internacional, tem-se aqueles 

que possuem maior relevância como é o caso do direito ambiental que passou a ser 

encarado como algo finito e que necessita de um planejamento especial a fim de 

atender a população mundial e suas necessidades fundamentais de sobrevivência.  

Exemplos de ações são os casos do uso racional da água e sua 

preservação e as discussões que envolvem o aquecimento global e a emissão de 

gases. Os estados, por sua vez, a fim de criar soluções para estes problemas, 

adotam o que chamamos de políticas ambientais internacionais. Entre estas 

medidas, podemos citar as principais que foram as conferências promovidas pelas 

Nações Unidas: sobre o ambiente humano (Estocolmo, 1972), ambiente e 

desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992) e o protocolo de Kyoto. Todas estas 

medidas são derivadas de tratados internacionais pactuados entre os países que 

aderiram aos tratados que versam sobre estes assuntos.  

O primeiro destes tratados e também o que pode ser considerado o pilar 

desta base sobre proteção ambiental foi a Conferência de Estocolmo realizada no 

ano de 1972 e que buscou de forma emergencial resgatar a sustentabilidade nas 

relações econômicas. Segundo Aranha (ARANHA, 2006, p. 26), não há dúvida de 

que a Conferência permitiu elevar o patamar de discussão dos temas ambientais a 

um nível antes reservado a temas com longa tradição diplomática. Permitiu-se, 

assim, que temas como o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades 

fossem analisados como escopos desta falta de planejamento urbano econômico e 

ambiental que hoje afeta o planeta de diversas formas seja de caráter natural ou até 

mesmo social.  
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Essa discussão inicial sobre sustentabilidade trouxe aos tratados criados a 

partir dali um caráter muito almejado pela Conferência de Estocolmo. O tratado que 

mais representa esta característica é o relatório de Brundtland, criado no ano de 

1987, que trazia consigo aspectos de uma preservação não somente dos elementos 

naturais e sim do próprio ser humano. Com isso, surge a noção de que as ações 

praticadas no presente não devem comprometer as futuras gerações, e que os seres 

humanos devem satisfazer suas necessidades de modo que os bens produzidos 

pelo homem ou criados pela própria natureza devam perdurar para satisfazer as 

gerações futuras.  

No ano de 1992, tivemos uma verdadeira revolução em relação aos 

aspectos de preservação ambiental, pois a Rio 92 atuou como um verdadeiro divisor 

de águas ao tratar sobre um problema de nível mundial que antes era visto como 

meramente hipotético: o aquecimento global resultante da poluição atmosférica. A 

Rio 92 trouxe consigo uma importante reflexão do desenvolvimento praticado pelos 

países que não observavam parâmetros de sustentabilidade, pregando o bom e 

velho discurso do crescimento econômico a qualquer custo. Segundo Goldenberg 

(GOLDENBERG, 2002, p. 65), a Rio 92 foi um importante trabalho desenvolvido por 

muitos políticos e diplomatas que não mediram esforços para discutir esta questão 

sobre a possível destruição da camada de ozônio causada pela emissão de gazes 

nociva à atmosfera.  

No cenário ambiental e internacional, tem-se como principal fruto da Rio 92, 

a Agenda 21 que se tornou um importante instrumento de base para um 

planejamento econômico e sustentável em qualquer país. A Agenda 21 possui como 

característica 4 seções e cada uma delas traz consigo os temas:  

A primeira seção traz como título as dimensões econômicas e sociais e trata 

das relações entre meio ambiente e pobreza, questões como dívida externa, 

relações de consumo e população, procurando evidenciar os pontos que devem se 

relacionar em um sistema sustentável;  

A segunda seção trata da Conservação e administração de recursos, que 

nada mais é que o processo de gerenciamento dos recursos físicos a fim de 

promover o desenvolvimento sustentável. 
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Já a terceira seção diz respeito a uma busca pelo fortalecimento dos grupos 

sociais, ou seja, traz formas de apoio a grupos sociais organizados e minoritários 

que buscam de alguma forma promover a sustentabilidade. 

A última seção, por sua vez, aborda sobre os meios de implementação 

destes modelos sustentáveis e trata sobre o incentivo financeiro e gerencial que 

deve ser dado por parte do governo a fim de tornar possível a execução destes 

projetos e medidas sustentáveis.  

O último tratado a ser citado será o protocolo de Kyoto, que sem dúvida 

partiu de um ideal extremamente ousado e, ao mesmo tempo necessário, pois, na 

época de seu planejamento, estudos mostravam que o grau de poluição atmosférica 

em alguns países era altíssimo, e se os mesmos fossem levados a uma escala 

mundial isso poderia acarretar o fim da camada de ozônio. Na época os Estados 

unidos foram citados como exemplo em uma pesquisa realizada na qual foi 

constatado que se todos os países poluíssem no mesmo nível que os americanos, 

seria necessário haver três planetas Terra. O mais sagaz de todo este processo de 

elaboração foi que um dos precursores do protocolo de Kyoto foi o próprio Estados 

Unidos com o objetivo de diminuir as emissões de gases em outros países do globo 

e, quando este tratado teve realmente forças para sair do papel, o mesmo Estado 

Unidos, antes grande gerador de ideias, simplesmente não aceitou o tratado por 

motivos econômicos, também podemos citar o acordo de paris que busca Assegurar 

que o aumento da temperatura média global fique abaixo de 2°C acima dos níveis 

pré-industriais e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a até 

1,5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isto vai reduzir 

significativamente os riscos e impactos das alterações climáticas, e com isso reduzir 

os danos ambientais e assegurar um ambiente confortável as futuras gerações. 

 

4. A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE UM TRIBUNAL AMBIENTAL 

INTERNACIONAL  

 

Pode-se observar que, com o passar dos anos e o surgimento dos tratados, 

a discussão sobre a preservação ambiental ganhou força e, consequentemente, 

foram desenvolvidos acordos, ou seja, tratados que visavam concretizar esta linha 

de pensamento voltada à sustentabilidade. Todavia, percebe-se que, como qualquer 

outro tratado internacional, este mesmo possui reservas e também é necessário que 
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o país assine o tratado para que o mesmo ganhe vigência em seu território. 

Segundo Rodrigues (RODRIGUES, 2013, p. 11), o desenvolvimento sustentável 

precisa, urgentemente, deixar de ser visto como uma meta para ser encarado como 

algo emergente, ou seja, o meio ambiente (e o futuro do planeta) deixou de ser algo 

negocial e passou a ser emergencial. Existem, no cenário internacional ambiental, 

inúmeros casos que demonstram uma ineficácia de medidas adotadas com a 

finalidade da preservação ambiental, pois as mesmas perdem força quando o 

instituto da soberania é acionado por países que infringem constantemente os 

princípios ecológicos que deveriam servir de modelo para uma prática 

preservacionista e voltam os seus olhos somente para o crescimento industrial e 

econômico.  

Tendo em vista estes fatores, segundo Rodrigues (RODRIGUES, 2013, p. 

13), à semelhança do que ocorre com os direitos humanos, por incontáveis vezes, 

as soluções jurídicas locais são ineficientes. Neste contexto, o Tribunal Penal 

Internacional, criado pelo Estatuto de Roma de 1998, com vigência desde 2002, 

inspira a criação de um Tribunal Ambiental Internacional (TAI), já que também 

trataria de um bem de interesse de todos os povos: o meio ambiente, que deve ser 

visto como um patrimônio mundial e não como um território que, através da 

soberania, possa ser desfrutado pelo país de maneira incorreta e insustentável, 

prejudicando o planeta e as futuras gerações.  

Este tribunal, para ter vigência, enfrentaria varias barreiras, pois, como 

sabemos, para este tipo de norma se tornar uma fonte do direito internacional seria 

necessário analisar o seu plano de elaboração, e também o que está disposto no art. 

38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que trata das fontes do direito 

internacional público. Essa norma nos diz que a Corte, cuja função é decidir de 

acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe são submetidas, aplicará: 

as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras 

expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; o costume internacional, 

como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; e também os 

princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas.  

Com base no presente artigo, podemos afirmar que essa corte, além de 

atender tais requisitos, poderia ter tratados com ela, inclusive, algo subjetivo em 

relação à sua própria finalidade que seria a proteção aos direitos humanos, os quais, 

se analisados de maneira geral, estão intrinsecamente ligados com o meio ambiente 
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sustentável. Segundo Vasconcelos (VASCONCELOS, 2010, p. 23), o pensamento 

fisiocrata nos demonstra que o homem só conseguiu evoluir os meios de produção 

graças ao meio natural que forneceu matéria-prima para que, a partir dali o homem 

gerasse riquezas. Podemos ter como base nesta linha de pensamento as primeiras 

fontes de riqueza e acúmulo de capital que são a pesca, a caça e a agricultura, 

mecanismos pelos quais o homem se utilizou dos meios naturais para sua 

sobrevivência. Isto demonstra a forte ligação com as necessidades básicas do ser 

humano e os seus direitos fundamentais com o meio ambiente.  

Podemos perceber que o ser humano e o meio ambiente coexistem desde o 

início da humanidade, motivação pela qual podemos fazer exigências através de 

mecanismos legais para proteger este patrimônio mundial. O tribunal não seria 

somente uma importante fonte de garantia de um ecossistema equilibrado, e 

também e do cumprimento de normas ambientais, mas sim uma forma de preservar 

a nossa vida na Terra e a vida das futuras gerações.  

 

4.1 AMICUS CURIE COMO MEIO RESOLUTIVO DE CONFLITOS 

INTERNACIONAIS AMBIENTAIS  

 

Segundo Marques (MARQUES, 2001, p. 358), no âmbito processual, são 

necessários diversos instrumentos para efetivação do procedimento civil. Em um 

processo existem diversos sujeitos integrantes: aquele que propõe a ação, aquele 

que foi chamado para responder o fato alegado e aquele que julga o processo. 

Contudo, é facultada a participação de terceiros sendo qualquer pessoa que, além 

das partes litigantes, participa de certa demanda ou nela tem interesse próprio ou 

direito a ser defendido.   

Para José Frederico Marques (MARQUES, 2001, p.358), a intervenção de 

terceiros é o ingresso de alguém, como parte, em processo pendente com previsão 

legal na legislação processual civil. Com isso, podemos entender que o processo e o 

direito, por sua vez, necessitam cada vez mais de instrumentos jurídicos inovadores 

para que seja possível resolver as relações a que se funda. E um desses é 

justamente a possibilidade de um terceiro agir em determinados casos previstos em 

lei.    
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As hipóteses de intervenção de terceiros, conforme classificação adotada 

por Humberto Theodoro Junior, de acordo com a lei processual civil de 1973, são 

descritas como:  

 

a) ad coadjuvando: quando o terceiro procura prestar cooperação a 
uma das partes primitivas, como na assistência;  
b) ad excludendum: quando o terceiro procura excluir uma ou ambas 
as partes primitivas, como na oposição e na nomeação à autoria;  
 
c) espontânea: quando a iniciativa é do terceiro, como geralmente 
ocorre na oposição e na assistência;  
 
d) provocada: quando, embora voluntária a medida adotada pelo 
terceiro, foi ela precedida por citação promovida pela parte primitiva 
(nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao 
processo). (THEODORO JUNIOR, 2014, p.114-115). 

 

Contudo, no dia 16 de março de 2015, com a Lei 13.105, o Novo Código de 

Processo Civil elencou uma nova modalidade de intervenção de terceiros, no 

capítulo V, intitulado como amicus curiae com previsão legal no art. 138, §§ 1º, 2º e 

3º. Evolução que veio para justamente legalizar essa figura tão importante no âmbito 

internacional.   

 

 

A modalidade de intervenção de terceiros, amicus curiae, surgiu no direito 

romano e o sujeito tinha a função de ser um colaborador neutro do magistrado e 

envolvia-se em diversas questões jurídicas tendo como dever principal lealdade ao 

juiz. O instituto desenvolveu-se nos Estados Unidos através da rule 376 e está 

diretamente associado com o controle de constitucionalidade.  

Segundo Bueno (BUENO, 2006, p. 88), a expressão amicus curiae provém 

do latim e significa “amigo da cúria”, ou seja, amigo da corte ou amigo da justiça, 

para os norte-americanos friend of the court. Na doutrina norte-americana, o amicus 

curiae é o indivíduo que não é parte em processo judicial, contudo, peticiona à corte 

ou é convocado por ela para apresentar um parecer em virtude de possuir um forte 

interesse no assunto em pauta.  

A doutrina brasileira não diverge da doutrina norte-americana, pois considera 

o amicus curiae um terceiro, todavia acrescenta-se o termo “enigmático” em seu 

conceito principal. Milton Pereira, (PEREIRA, 2003, p. 109), conceitua o instituto 
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como sendo, também, um terceiro especial, de natureza excepcional, 

desinteressado no sentido jurídico, ou ainda, sui generis, o qual pratica intervenção 

atípica em processo alheio como forma de diferenciá-lo dos outros sujeitos 

arrolados, portanto, trata-se de um terceiro que busca intervir no processo judicial 

como um portador de conhecimento de opiniões e informações acerca do amicus 

curiae. Marcus Destefenni, (DESTEFENNI, 2009, p. 241), doutrina em excepcional 

síntese a expressão completa, amicus curiae, que significa, literalmente, amigo da 

corte. No sistema judicial norte-americano, uma pessoa, diferente das partes, que 

possua forte interesse no processo ou opiniões acerca de seu objeto, pode postular 

uma permissão para formular uma peça processual, aparentemente no interesse de 

uma das partes, mas, na verdade, para sugerir um posicionamento compatível com 

suas próprias opiniões. Essa peça do amicus curiae, normalmente, traz questões de 

amplo interesse público. Ela pode ser apresentada por particulares ou pelo governo. 

Dessa forma, a função do amicus curiae é chamar a atenção da corte para questões 

que eventualmente não tenham sido notadas, fornecendo subsídios para uma 

decisão apropriada.   

Anteriormente ao Código de Processo Civil de 2015, não havia dispositivo 

com tal nomenclatura, contudo a Lei nº 9.86815, que tem como escopo as Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade e Ações Declaratórias de Constitucionalidade, trata 

do amicus curiae no art. 7º, §2º: “o relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, 

observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 

entidades”. E, também, no art. 543-A16, que exige a repercussão geral como 

requisito de admissibilidade do recurso extraordinário permitindo a manifestação de 

terceiros.  

O amicus curiae pode também ser admitido no processo de construção de 

súmula vinculante, conforme dispõe na Lei nº 11.41717, de 19 de dezembro de 

2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal, disciplinando a edição, 

a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo 

Tribunal Federal, e dá outras providências.  

Outrossim, o instituto está previsto no art. 6º, §1º da Lei nº 9.882, de 03 de 

dezembro de 1999, que trata do processo e julgamento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. O instituto, ainda, está presente na Lei nº 

6.385, de 07 de dezembro de 1976, art. 31, que induz:   
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[...] nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria 
incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, será 
está sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar 
esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação.  

 

Ainda cabe citar o art. 14, §7º da Lei nº 10.259, dos Juizados Especiais 

Federais, que permite a participação de eventuais interessados no julgamento do 

pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quando houver divergência 

entre decisões sobre questões de direito material, e, por fim, no Código de Processo 

Civil de 1973, no art. 482, §3º, quanto ao incidente de declaração de 

inconstitucionalidade, “o relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a 

manifestação de outros órgãos ou entidades”.  

Assim sendo, o amicus curiae possui função intervencional no processo 

como sujeito representativo necessário para acrescentar informações pertinentes à 

matéria do fato do objeto da ação.  

 

4.2 AMICUS CURIE COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE A RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS INTERNACIONAIS   

 

Ao longo dos anos e tendo em vista a enorme necessidade de evolução das 

relações entre Estado e empresa, tanto no âmbito interno como no externo, o direito 

internacional trouxe consigo uma figura denominada Amicus Curie, ou seja, amigo 

da corte, que é alguém que, mesmo sem ser parte, em razão de sua 

representatividade, é chamado ou se oferece para intervir em processo relevante 

com o objetivo de apresentar ao Tribunal a sua opinião sobre o debate que está 

sendo travado nos autos, fazendo com que a discussão seja amplificada e o órgão 

julgador possa ter mais subsídios para seu julgamento. Ele traz mais elementos ao 

caso e opiniões adversas além das estatais seja para complementar a opinião do 

estado sobre determinado caso ou para trazer novos elementos para a corte a fim 

de permitir que se faça decisões mais equitativas que trariam assim mais 

representatividade para a nação a qual pertence, pois traria opiniões fora do estado 

de pessoas do âmbito privado, úteis ou indispensáveis, com o objetivo de conferir ao 

magistrado atuante melhores formas de realizar a hermenêutica jurídica.  
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O agravamento dos níveis de degradação ambiental tem provocado um 

aumento da vulnerabilidade socioambiental e, embora tenha ocorrido um incremento 

das iniciativas governamentais e não-governamentais para ampliar o acesso à 

informação, à educação, aumentando a consciência do público para os efeitos dos 

problemas ambientais, a incidência e a intensidade de desastres naturais e os 

prejuízos econômicos resultantes têm aumentado de forma significativa. Os 

problemas socioambientais – secas, incêndios florestais, enchentes, e outros 

desastres são provocados pela presença antrópica de vida da população das 

comunidades rurais e urbanas, notadamente, das mais excluídas e carentes.   

O Brasil urbano e intermédio representa em torno de 70% da população 

(VEIGA, 2005, p. 251) e aproximadamente 60% da população é efetivamente 

urbana, representando 455 municípios onde habitam 97 milhões de pessoas (IBGE, 

2000, apud Veiga, 2005, 257), e 567 municípios denominados por Veiga de 

“intermédios” com população de 22 milhões de pessoas. Existe um Brasil 

inequivocamente urbano – os residentes nas 12 aglomerações metropolitanas, nas 

37 demais aglomerações e nos outros 77 centros urbanos, mesmo não 

representando aglomerações urbanas. As nove metrópoles criadas na década de 70 

abrigavam 48,9 milhões em 2000, com uma participação relativa de 28,8% no total 

da população do país.   

De maneira geral, é nos grandes aglomerados de cidades que as questões 

urbanas mais gerais e, especificamente, de gerenciamento de recursos hídricos, se 

tornam mais complexas. O ritmo ainda forte de crescimento destas aglomerações, a 

velocidade de sua expansão demográfica, as suas características de baixo 

ordenamento territorial – indistinguível de aspectos acentuados de pobreza – e os 

efeitos negativos derivados da concentração de relevantes parques industriais 

levaram a uma série de problemas bastante característicos: poluição das águas, 

ampliação da ocorrência de enchentes, problemas de erosão, ocupação de áreas de 

alagados, pressão crescente sobre os recursos hídricos disponíveis para finalidade 

de abastecimento público, dificuldades de proteção dos mananciais de 

abastecimento, poluição doméstica e industrial de rios que atravessam regiões 

metropolitanas, problemas quanto ao destino final de resíduos sólidos e/ou 

interferência crescente do despejo inadequado de resíduos sólidos em áreas 

potencialmente degradáveis em termos ambientais e impactos cada vez maiores da 

poluição do ar na saúde da população.  
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Com os diversos conflitos e as enormes tragédias ambientais que afugentam 

nossa sociedade, tal hipótese começa a se tornar plausível, tendo em vista o bem 

jurídico protegido - vida e meio ambiente, os quais devem sempre coexistir. Diante 

dos dados cada vez mais alarmantes e a impossibilidade fática de políticas públicas 

que realmente possam resolver os conflitos a ideia de um tribunal ambiental 

conjuntamente com a figura do amicus curiae fica cada vez mais próxima de ser uma 

espécie de remédio para as populações que mais sofrem, pois através de Ongs e 

empresas biosustentáveis, esse grupo poderia ter voz e, com isso, contribuir para 

uma melhor resolução de possíveis desastres ambientais que viessem a surgir tanto 

no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Essa figura se tornaria uma 

identidade de sustentabilidade, pois a imprevisibilidade da natureza muitas vezes 

não é compatível com o contexto social populacional. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O ser humano e o meio ambiente coexistem desde o início da humanidade, 

houveram diversas fases no qual a humanidade teve que passar e com isso se  

modificou criando hábitos sócio culturais e de certa forma se utilizando dos recursos 

com a  a ocidentalização e a busca por territórios o meio ambiente foi deixado de 

lado e a exploração e a falta de regras ambientais deixou um enorme vazio na 

imensidão de recursos do qual o planeta continha  o que   ficou mais intensificado na 

revolução industrial e a maquino fatura fatores que de certa forma prejudicarão muito 

a qualidade doa ar e o meio ambiente em si, com tudo que foi explanado é fato  

motivação pela qual podemos fazer exigências através de mecanismos legais para 

proteger este patrimônio mundial. Ao se levar em conta tal fator, o Tribunal 

Ambiental serviria de auxílio para possíveis arbitramentos nacionais ou falta de 

interesse preservacionista por parte de algumas nações.   

Ao longo da história, diversas convenções e tratados demonstram esse 

interesse e uma certa busca por um ambiente sustentável e equilibrado, mas se 

limitam a discussões entre membros cônsules presidentes.   

A figura do amicus curiae nesta corte serviria justamente de auxílio para, de 

certa forma, dar mais democracia e força à efetividade da corte, pois a participação 

se estenderia para Organizações não governamentais e grupos de pessoas que 

sofreram impactos ambientais e anseiam por medidas mais efetivas. Com isso, 

temos o direito como espelho social e o meio ambiente como reflexo das relações 

ser humano e natureza.    
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