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RESUMO 

 

A partir das categorias analíticas desenvolvidas por Weiss (1993) para identificar os problemas de 
eficiência ocasionados pelo o excesso de normas ambientais internacionais (treaty congestion), este 
trabalhou buscou identificar, dentro do recorte temático do desmatamento e mudanças climáticas, se a 
realidade normativa brasileira foi impactada pelos problemas de eficiência propostos por essa teoria. A 
principal hipótese desta pesquisa foi a de que o Estado brasileiro busca implementar as normas 
internacionais ratificadas, mas não dispõe de capacidade administrativa, econômica e política para 
implementá-las, o que gera os problemas de eficiência destacadas pela teoria do treaty congestion 
(excesso de tratados). Para responder à questão central do trabalho, no primeiro capítulo foram 
discutidas as categorias analíticas do excesso de tratados criadas por Edith Weiss, além de outras 
leituras desta teoria (ANTON, 2012a; HICKS, 1999) e os problemas de eficiência das normas 
ambientais (PALMER, 1992; VARELLA, 2003; 2014). No segundo capítulo, foram analisadas as 
principais normas internacionais ratificadas pelo Brasil em relação ao desmatamento e mudanças 
climáticas. No terceiro capítulo foram estudadas as normas brasileiras que buscaram internalizar as 
proteções normativas ambientas discutidas nos tratados ratificados. Já no capítulo quatro, a partir do 
arcabouço teórico e das normas destacadas ao longo dos capítulos, procurou-se identificar os 
problemas de eficiência presentes na realidade brasileira no âmbito do tema do desmatamento e 
mudanças climáticas e se esses problemas estavam relacionados às questões destacadas pela teoria do 
excesso de tratados. Por fim, concluiu-se que os problemas de eficiência das normas ambientais no 
Estado brasileiro podem ter contribuído para o cenário de ineficiência das normas ambientais no 
âmbito internacional, assim como defendido pela teoria do excesso de tratados, mas as causas não são 
primordialmente aquelas sugeridas pela teoria, como a ausência de capacidade administrativa, 
econômica e política, mas por outros fatores político-econômicos. 
 
 
Palavras-chave: Treaty congestion. Desmatamento. Mudança climática. Eficiência das 
Normas ambientais internacionais e brasileiras. Direito Ambiental Internacional. 
  



 
 

 

 
ABSTRACT 

 
This thesis aims at identifying if the Brazilian reality was impacted by the efficiency problems 
described in Edith Weiss in her treaty congestion theory (1993).  The main hypothesis was that the 
Brazilian State seeks to implement the ratified international norms, but it does not have the economic 
and political capacity to implement them, which generates the aforementioned efficiency problems. To 
answer the central question of the work, in the first chapter, we discussed the main categories created 
by Weiss (1993) as analytical categories to discuss the problems of efficiency, in addition to other 
readings of this theory (ANTON, 2012a; HICKS, 1999) and the problems of efficiency of 
environmental norms (PALMER, 1992; VARELLA, 2003; 2014). In the second chapter, the main 
international norms on deforestation and climate change ratified by Brazil were analyzed. The third 
chapter examines Brazilian norms designed to internalize the environmental normative protections 
discussed in the ratified treaties. In chapter four, based on the theoretical framework and the norms 
highlighted in the previous chapters, the analysis attempted to identify problems of effectiveness in the 
Brazilian reality in the scope of the theme of deforestation and climate change and whether these 
problems were related to the causes put forward by the treaty congestion theory. It is concluded that 
the problems of efficiency of environmental norms in the Brazilian State may have contributed to the 
scenario of inefficiency in international environmental law, as suggested by the treaty congestion 
theory, but that their causes are not primarily related to those suggested by the theory but by other 
political-economic factors. 

 
Keywords: Treaty congestion. Deforestation. Climate Change. Efficiency of the International and 
Brazilian environmental Law. International environmental law  
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1 Introdução 

Ao longo de The Discovery of Global Warming, Spencer Weart (2008) relata, em 

especial nos primeiros capítulos, o fato de climatologistas já terem conhecimento sobre as 

flutuações nas temperaturas globais que poderiam ser ocasionadas por algo que estava fora do 

funcionamento natural do globo: a indústria humana1. No entanto, mesmo diante de dados e 

informações que pudessem indicar que algo drástico poderia ocorrer, havia um entendimento 

bastante difundido na comunidade politica internacional e de pare da academia de que seria 

possível aguardar antes de tomar providências concretas para enfrentar esse fenômeno. O 

físico James Hansen e seu grupo de estudo sobre o aumento de CO² na atmosfera criticaram 

tal posição, afirmando que “uma política de wait and see (por parte da academia) pode ser 

equivocada, pois um aumento de temperatura pode não se tornar aparente até que suas 

consequências sejam inevitáveis” (WEART, 2008, p. 134, tradução nossa).2 Em 1971, por 

conta de iniciativa de alguns governos e de instituições privadas, cientistas de 14 países se 

reuniram em Estocolmo, na conferência Study of man’s impact on Climate Conference 

(WEART, 2008, p. 68), para debater o impacto da ação humana sobre o clima . Não houve 

consenso sobre o que poderia ocorrer, mas as principais hipóteses foram a possibilidade das 

atividades humanas romperem com “a sensibilidade de um complexo e instável sistema 

climático global” (Idem, ibidem, tradução nossa). Com base nisso, fez-se um alerta de que a 

humanidade precisaria enfrentar as emissões de poluentes e de gases causadores do efeito 

estufa, concluindo que “o clima pode mudar perigosamente nos próximos séculos por conta 

da atividade humana”(Idem,  ibidem, tradução nossa)3. Tais constatações contribuíram para a 

realização, no ano seguinte, na mesma cidade de Estocolmo, da primeira reunião promovida 

                                                           
1 As discussões sobre as mudanças do clima evoluíram ao longo das décadas do século passado, mas cabe 
destacar um dos primeiros a levantar a bandeira da interferência humana no clima. “One man challenged the 
consensus of the experts. In 1938 Guy Stewart Callendar had the audacity to stand before the Royal 
Meteorological Society in London and talk about climate. Callendar was out of place, for he was no professional 
meteorologist, not even a scientist, but an engineer who worked on steam power. He had na amateur interest in 
climate and had spent many hours of his spare time putting together weather statistics as a hobby. He had 
confirmed (more thoroughly than anyone else) that the numbers indeed showed warming in many parts of the 
planet. Now Callendar told the meteorologists that he knew what was responsible. It was us, human industry. 
Everywhere that we burned fossil fuels, we emitted millions of tons of carbon dioxide gas (CO2), and that was 
changing the climate.” (WEART, 2008, p. 2). 
2 Texto original: “As Hansen’s group warned, a policy of “wait and see” might be wrongheaded, for a 
temperature rise might not become apparent until much more greenhouse-effect warming was inevitable” 
(WEART, 2008, p. 134). 
3 Texto original: “This “Study of Man’s Impact on Climate” was the first major conference to focus entirely on 
that subject. Exhaustive discussions brought no consensus on what was likely to happen, but all agreed that 
serious changes were possible. For example, we might pass a point of no return if the Arctic Ocean’s ice cover 
disappeared - an illustration of “the sensitivity of a complex and perhaps unstable system that man might 
significantly alter.” The widely read report concluded with a ringing call for attention to humanity’s emissions 
of particle pollutants and greenhouse gases. The climate could shift dangerously “in the next hundred years,” 
the scientists declared, “as a result of man’s activities” (WEART, 2008, p. 68). 
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pela Organização das Nações Unidas (ONU) em que chefes de Estado se encontraram com o 

objetivo de discutir os problemas ambientais globais. Esta reunião teve como requisito inicial 

a leitura dos debates e das conclusões da reunião de 1971 acerca dos impactos humanos sobre 

o clima (WEART, 2008, p. 105). 

Desde a Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano realizada em Estocolmo em 1972 – a primeira grande Declaração de Direitos que 

visava proteger o meio ambiente a partir de normas e princípios –,  os achados científicos 

parecem ter contribuído para promover impactos políticos no plano internacional. Os textos 

normativos internacionais voltados para a proteção ambiental se multiplicaram de maneira 

exponencial após essa data. Embora tenha sido benéfica em muitos sentidos, essa proliferação 

rápida e acentuada de diplomas normativos gerou, segundo alguns estudiosos, problemas para 

sua implementação..  

Uma das precursoras da tese sobre o impacto do alto número de normas ambientais em 

nível internacional foi a professora Edith Brown Weiss Em seu artigo International 

environmental law: contemporary issues and the emergence of a new world order, Weiss 

aponta que existem mais de mil instrumentos normativos no plano internacional direcionados 

à proteção do meio ambiente que já foram assinados e ratificados pelos países ao redor do 

mundo. (1993).  Como aponta Brancher, esse processo resultou na formação assistemática de 

um Direito Ambiental Internacional, que se deu “de forma desordenada heterogênea e foi 

marcado especialmente por conflitos de interesses econômicos entre países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento” (BRANCHER, 2012, p. 105). Também Deise Salton Brancher 

(2012, p. 105-106) discute as características deste Direito Internacional Ambiental emergente 

do final do século XX e aponta que este ramo do Direito apresenta como principais 

características a desordem, a autonomia e a multidimensionalidade, além de um acúmulo de 

normas cogentes e de soft law. 

Marcelo Dias Varella destaca, em termos semelhantes, o caráter pouco ordenado 

desse processo de formação: 

O direito ambiental internacional nasceu de forma particularmente 
complexa, oriundo de um processo desordenado que tem origem em 
diferentes fontes, com normas de valores distintos, e superposição de regras 
tratando do mesmo tema, para as quais cada Estado vota a favor ou contra, 
inspirando-se em lógicas diferentes. No entanto, este direito constrói-se sem 
qualquer coordenação, no âmbito internacional (VARELLA, 2003, p. 21-
22). 

Ao tratar da característica particular do alto número de normas cogentes e de soft law, 

Marcelo Dias Varella (2014, p. 214) argumenta que apenas uma minoria dos tratados 
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internacionais consegue a adesão de um número significativo de países, fato que indica a 

dificuldade da formação de consensos nessa área. Na maior parte dos casos, as normas são 

construídas por meio de acordos e de tratados muito mais restritos e proliferam conforme o 

problema ambiental em discussão, a capacidade de flexibilização do posicionamento e os 

diferentes interesses que os países adotam em relação à negociação. 

Segundo Varella, o alto número de normas internacionais de meio ambiente que deriva 

dessa pluralidade de acordos, assim como suas diversas ordens de vinculação, faz com que os 

países se comprometam em diferentes níveis de intensidade, o que impacta diretamente na 

aplicação e na efetividade desse sistema de proteção legal: 

Assim, no direito ambiental internacional, é comum que dezenas de estados 
participem de tratados, mas com diversos níveis de comprometimento. Os 
Estados também podem cumprir voluntariamente os regulamentos de 
proteção ambiental, sem serem partes do tratado, e podem até mesmo impor 
padrões mais rígidos do que os estabelecidos pelo direito internacional. Por 
outro lado, os Estados Unidos lideraram negociações sobre leis ambientais 
apenas para se recusar a ratificar os tratados resultantes (VARELLA, 2014, 
p. 214, tradução nossa)4 

Em seu artigo de 1993, Weiss observa que “não obstante as quantidades consideráveis 

de tempo e de dinheiro dedicadas às negociações desses instrumentos, não há segurança de 

que eles sejam efetivos, eficientes e equitativos, nem que sejam adequados para as 

necessidades que foram negociados para resolver” (WEISS, 1993, p. 695, tradução nossa).5 

Weiss chamou o elevado número de normas criadas e discutidas no plano internacional de 

treaty congestion. Para a autora, o treaty congestion (doravante, “excesso de tratados”) é o 

efeito colateral negativo do rápido e crescente número de tratados internacionais de meio 

ambiente: 

“Ironicamente, o sucesso que os países tiveram na negociação de um grande 
número de novos acordos ambientais internacionais gerou um efeito 
colateral importante e potencialmente negativo: o congestionamento de 
tratados. Isso afeta a comunidade internacional como um todo, 
particularmente instituições internacionais, bem como governos individuais 
que podem querer participar da negociação e implementação de acordos, 
mas têm escassos recursos profissionais” (WEISS, 1993, p. 697, tradução 

                                                           
4 Texto original: “Thus, in international environmental law, it is common for dozens of states to participate in 
treaties, but with varying levels of commitment. States may also voluntarily comply with environmental 
protection regulations without being parties to the treaty, and they may even enforce more rigid standards than 
those established by international law. By contrast, the United States has led environmental law negotiations 
only to ultimately refuse to ratify the resultant treaties” (VARELLA, 2014, p. 214). 
5 Texto original: “Countries are devoting considerable time and financial resources to the negotiation of legal 
instruments. Are the instruments effective, efficient, and equitable? Are they adequate to the tasks for which they 
were negotiated?” (WEISS, 1993, p. 695). 
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nossa)6. 

No caso brasileiro, observando-se somente os acordos internacionais, os tratados e as 

convenções em que o país participou na área do meio ambiente, é possível destacar que 

existem 67 leis em vigor no território nacional que são decorrentes dessa atuação entre países 

em prol da proteção ao meio ambiente. Dessas 67 leis ratificadas, 62 surgiram no período pós 

Conferência de Estocolmo, representando 92% do total, o que parece sugerir que haja impacto 

do excesso de tratados em nosso país (BRASIL, 2019b)7. 

Segundo Edith Brown Weiss (1993, p. 695), uma série de efeitos negativos podem 

decorrer desse fenômeno, que ocorre desde a segunda metade do século XX, de proliferação 

de normas ambientais internacionais. Em seu entendimento, é possível que tal proliferação 

prejudique profundamente a eficácia e eficiência almejadas na proteção do meio ambiente e 

que constituem a pretensão central dos acordos negociados.  

Deise Salton Brancher apresenta uma visão semelhante: 

O Direito Ambiental Internacional enfrentou muitas dificuldades para se 
consolidar, a exemplo da resistência dos países em desenvolvimento e da 
falta de cooperação de alguns países desenvolvidos. Ainda, a convivência de 
normas cogentes com normas de pouca ou nenhuma obrigatoriedade também 
representa um fator a dificultar a eficácia do Direito Ambiental no âmbito 
internacional. Mesmo com a presença de soft norms, é certo que todos os 
Estados têm o dever de colaborar com a política internacional de preservação 
ambiental, respeitando os acordos que firmaram, adotando medidas de 
proteção, prevenção e reparação e evitando a ocorrência de danos ambientais 
locais, assim como de catástrofes que transcendam os limites geográficos e 
afetem outras nações (BRANCHER, 2012, p. 114-115). 

A dificuldade de coordenação, e a consequente perda potencial de efetividade das 

normas internacionais de meio ambiente nos diferentes locais do globo, apontada por Weiss, 

Brancher e Varella, indicam que a eficiência das normas no plano internacional passa 

necessariamente pela forma com que os países conseguem ou não aplicá-las no plano 

nacional. 

Nesse sentido, diante das características do Direito internacional ambiental, a presença 

de um número elevado de normas, obrigatórias ou não, pode comprometer eficiência das 
                                                           
6 Texto original: “Ironically, the success that countries have had in negotiating a large number of new 
international environmental agreements has led to an important and potentially negative side effect: treaty 
congestion. This affects the international community as a whole, particularly international institutions, as well 
as individual governments that may want to participate in the negotiation and implementation of agreements but 
have scarce professional resources” (WEISS, 1993, p. 697). 
7 A partir da ferramenta de busca criada pelo Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGEyMzBkMWYtNzNiMS00ZmIyLTg5YzgtZDk5ZWE5ODU4ZDg2
IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9. Acesso em: 
02 mar. 2021. Foram localizados com os termos “convenção”, “acordo” e” tratado”, 67 legislações que tiveram 
como origem acordos ou convenções internacionais. 
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ações coordenadas no plano internacional, o que, por sua vez, pode resultar na ausência de 

implementação efetiva dessas normas internacionais de proteção ao meio ambiente nos mais 

diversos países.  

Assim, a premissa teórica deste trabalho é a de que o excesso de normas 

internacionais, sobretudo na configuração postulada por Weiss, pode afetar sua eficácia. Essa 

premissa embasa a hipótese de que, no Brasil, o excesso de normas reduz ou impede a 

eficácia da proteção ao meio ambiente por meio do Direito. Por meio de uma investigação das 

normas internacionais e nacionais que afetam um país particular na área do meio ambiente, 

busca-se verificar de que modo os efeitos negativos do excesso de tratados estariam 

prejudicando a eficiência do plano nacional e, consequentemente, as ações coordenadas 

exigidas pelas normas internacionais. Para os fins desse trabalho, optou-se pela questão 

ambiental de mudanças climáticas e desmatamento como foco para discutir a problemáticas 

da eficiência sugerida pela teoria pelo excesso de tratados. 

A seleção do recorte temático se dá principalmente pela forma proeminente pela qual 

este tema afeta o Estado brasileiro. Segundo o relatório do Comitê Florestal da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (COFA-FAO) de 2001, em termos 

absolutos, o Brasil foi o maior destruidor de florestas entre 1990 e 2000. O país perdeu 22 

milhões de hectares, enquanto o segundo colocado foi a Indonésia, que perdeu em torno da 

metade do valor brasileiro, 13 milhões de hectares (COMMITTEE ON FORESTRY, 2001). 

Em 2019, a partir das informações consolidadas dos sistemas de monitoramento do DETER 

(Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) do Instituto Nacional de Pesquisa 

Espaciais (INPE) nos biomas Amazônia e Cerrado, Sistema de Alerta de Desmatamento 

(SAD) Imazon na Amazônia, e o Global Land Analysis and Discovery (GLAD) da 

Universidade de Maryland, nos outros biomas, foram identificados 56.867 alertas que 

correspondem ao valor estimado de 1.218.708 hectares. Desse total, em torno de 96% 

encontram-se em áreas da chamada Amazônia Legal, que corresponde aos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 

(MAPBIOMAS, 2019). 

Os impactos potencialmente negativos causados pelo desmatamento, realizado ou não 

por meio de queimadas, são múltiplos e severos. Destacam-se, dentre eles: 

a) o desequilíbrio do ecossistema florestal e a perda significativa da biodiversidade 

brasileira (que impacta diretamente no uso sustentável da floresta e na exploração 

de recursos não-madeireiros) (FEARNSIDE, 2006); 

b) o impacto nos regimes de chuvas que incidem sobre o território brasileiro, 
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principalmente na região sudeste. O fenômeno das secas na região sudeste e o 

consequente esvaziamento dos reservatórios de água potável já é conhecido desde 

2003 (FEARNSIDE, 2006); 

c) o aumento da emissão de gás carbônico e outros gases causadores do efeito estufa, 

principalmente quando o desmatamento é realizado por meio de queimadas.  

A gravidade desses efeitos tem sido percebida diariamente no quotidiano brasileiro. 

Em 2004, quando ocorreu o desmatamento de 27.429 km² no Brasil, a emissão líquida 

comprometida somou 495 milhões de toneladas de carbono (FEARNSIDE, 2006).  

Sob esse aspecto, a busca por uma aplicação eficiente das normas ambientais que 

procuram combater o desmatamento e as mudanças climáticas no Estado brasileiro é 

primordial para que os dados climáticos e ambientais tenham uma melhora substancial. Ela 

também importa para que as contribuições brasileiras alcancem os índices almejados pelos 

compromissos mundiais firmados nos mais diversos tratados internacionais. 

Para compor o corpus da análise, realizou-se uma seleção dos documentos normativos 

relevantes, tendo por bases principais os acervos do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, 

que reúne toda a legislação com temas ambientais e correlatos no país (BRASIL, 2019b) e o 

repositório de tratados internacionais da Organização das Nações Unidas (em inglês, United 

Nations Treaty Collection).  Além disso, foi feita uma análise sobre os tratados internacionais 

que o Brasil ratificou e que centravam especificamente sobre os temas do desmatamento e 

mudanças climáticas, bem como as normas nacionais criadas a partir desses compromissos. O 

conjunto resultante de normas analisadas é, assim, composto por aquelas que são específicas 

para a proteção ambiental contra o desmatamento e mudanças climáticas e que, ao mesmo 

tempo, demonstram existir uma relação entre o plano internacional e nacional.  

A partir desse recorte, estabeleceu-se como objeto de análise os seguintes acordos 

internacionais sobre o tema, bem como as normas nacionais a ele vinculadas, conforme a 

figura 1 abaixo: 
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Figura 1 - Normas ambientais que entraram no escopo de análise do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021), baseado no Painel Legislação Ambiental (BRASIL, 2019b).  
 

A partir desses dois conjuntos de normas selecionadas (normas internacionais e 

nacionais) relacionadas ao tema do desmatamento e mudanças climáticas, o trabalho se 

estrutura em quatro capítulos, além das considerações finais. O primeiro capítulo apresenta a 

tese do excesso de tratados conforme concebida por Edith Brown Weiss, bem como a 

evolução da discussão em torno das categorias de análise originalmente criadas para estudar 

os problemas de eficiência que são gerados como potencial efeito colateral de excesso de 

normas. O principal intuito deste capítulo é examinar as categorias de análise desenvolvidas 

pelos autores que discutem o excesso de tratados e, a partir delas, estabelecer chaves de 

análise para o caso brasileiro.  

O segundo capítulo apresenta uma breve contextualização da evolução do debate 

científico e multidisciplinar sobre o tema, assim como o impacto que tal debate teve no 

desenvolvimento de normas internacionais sobre meio ambiente. Esse capítulo expõe, ainda, 

os diplomas normativos internacionais ratificados pelo Brasil e que tratam da proteção ao 
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ecossistema além das fronteiras nacionais. Dessa forma, discutem-se os impactos pretendidos 

para a proteção dos ecossistemas florestais na Convenção da Diversidade Biológica, no 

Protocolo de Nagoya e em normas internacionais sobre mudanças climáticas, como é o caso 

do Protocolo de Kyoto e do Mercado de Carbono. Por fim, o capítulo se encerra com uma 

discussão sobre o Acordo de Paris e sua importância para a discussão da eficiência das 

normas ambientais.  

O terceiro capítulo examina as principais normas brasileiras que buscam frear o 

desmatamento no território nacional, bem como aspectos do processo de criação dessas 

normas. Discutem-se, assim, as leis nacionais voltadas para a consolidação da proteção 

ambiental como política de Estado (Política Nacional do Meio Ambiente e Constituição 

Federal de 1988); as normas voltadas para aumentar a eficiência administrativa nacional para 

combater o desmatamento (Lei de Crimes ambientais – Lei nº 9.605/1988 (BRASIL, 1998)); a 

criação do Fundo Amazônia e a discussão nacional ocasionada pelo Mercado de Carbono; a 

consolidação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e, por último, as 

principais discussões normativas do Código Florestal de 2012 (BRASIL, 2012) e suas 

inovações em relação aos códigos anteriores. 

O quarto capítulo se vale das categorias de análise elaboradas pelos autores que 

discutem os potenciais efeitos negativos do excesso de tratados para analisar a realidade 

brasileira no que tange ao desmatamento e aos efeitos das mudanças climáticas. Essa análise 

busca avaliar o desempenho do Estado brasileiro na proteção ambiental contra o 

desmatamento e na diminuição da emissão de gases do efeito estufa ao longo dos anos.  

As considerações finais sugerem que a efetividade das normas ambientais no Estado 

brasileiro parece ter sido impactada, em parte, pelos efeitos colaterais do excesso de tratados, 

incluindo-se, aí, os problemas atrelados à falta de capacidade. Elas sustentam, ao mesmo 

tempo, que o contexto político de implementação efetiva das normas ambientais em seu 

próprio território é elemento determinante para o grau de eficiência ou ineficiência 

operacional das normas de proteção ao meio ambiente.   
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Capítulo 1: O conceito de Treaty Congestion e o problema da eficiência 
 

A presença e ratificação de um número considerável de normativas ambientais no 

plano internacional permitiria esperar uma proteção ampla, promovida pela multiplicidade de 

normas elaboradas. Somente na segunda metade do século XX, conforme se apontou acima, 

houve, a criação de mais de 1100 textos normativos internacionais direcionados à proteção do 

meio ambiente (WEISS, 1993, p. 675). No entanto, conforme observa Weiss, esse número 

elevado de normas internacionais que visavam proteger o meio ambiente resultou, 

ironicamente, em um efeito adverso, isto é, na redução da capacidade do Direito proteger 

eficazmente o meio ambiente. 8  

Um dos principais autores que discute a questão dos efeitos negativos do excesso de 

tratados é Donald K. Anton. Além de destacar a relevância do tema para a literatura 

contemporânea (ANTON, 2012, p. 5), Anton também enfatiza que, nos últimos anos, o ritmo 

de crescimento de tratados internacionais vem diminuindo consideravelmente, o que aponta 

para uma nova fase do Direito Internacional ambiental. Essa nova fase pode ter suas origens, 

justamente, no diagnóstico do efeito negativo de uma excessiva expansão do campo 

normativo.  

Ainda que seja muito recente para apontar uma causa determinante, o autor sugere que 

o foco em relação às políticas ambientais deixou de ser a criação de normas, passando o 

debate a centrar nas questões vinculadas à sua implementação. Segundo Anton, esse novo 

“foco” parece sugerir uma fadiga em relação aos tratados internacionais de meio ambiente 

(Idem, ibidem tradução nossa).  

A transição para um período de relativa diminuição da proliferação dos tratados 

internacionais de meio ambiente não elimina por si só, entretanto, os problemas causados pela 

pluralidade já existente. Segundo Edith Brown Weiss, esse universo de textos normativos 

prejudica não só a comunidade internacional como um todo, mas também afeta os países 

individualmente, pois qualquer tentativa de negociação e de implementação de acordos se 

torna mais difícil diante da necessidade de revisitar todas as normas anteriores sobre o tema 

(WEISS, 1993, p. 697). É claro que qualquer negociação de tratados internacionais entre 

diversos países é uma tarefa árdua que exige um esforço cooperativo. No entanto, as 

características do Direito ambiental e a necessidade de criar uma coesão global em torno de 

                                                           
8 Ainda que a pesquisa tenha sido realizada em 1992, não foi localizada qualquer pesquisa que tivesse feito 
mapeamento semelhante. A própria autora cita a pesquisa e apresenta dados atualizados em seu texto The 
Evolution of International Environmental Law (2011).  
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dos tema a ele afeitos tornam ainda mais desafiadora essa construção de normas jurídicas e a 

relação que elas terão com as próprias normas internas dos países (VARELLA, 2014, p. 213, 

tradução nossa).9 

Ainda segundo Weiss, o excesso de normas pode gerar também problemas de eficácia 

e eficiência. Ao discutir os efeitos adversos negativos provocados pelo excesso de normas 

internacionais, isto é, pelo excesso de tratados, Weiss  enfatiza quatro principais categorias de 

problemas que afetam os países que participam das negociações internacionais de normas de 

meio ambiente:  

a) ineficiência operacional; 

b) problemas de linguagem (conceituação); 

c) excesso de previsões; 

d) significativos problemas de implementação das normas internamente nos Estados. 

(WEISS, 1993, p. 697, tradução nossa) 

Cada um desses tópicos será desenvolvido a seguir. Para esse passo do argumento, 

bastará apontar que a ineficiência operacional surge a partir da discrepância entre os países 

desenvolvidos e os países em desenvolvimento no que diz respeito à assunção de 

responsabilidades . Ademais, no momento de negociação sobre o conteúdo dos tratados, tal 

discrepância acaba ocasionando problemas que resultarão em dificuldades de 

operacionalização das normas internacionais.  

Isto se pode ver, por exemplo, na dimensão redacional  desses documentos e no tipo 

de construção discursiva utilizado para criar as obrigações. Esses problemas de linguagem 

ocorrem por conta da dificuldade de se adotar conceitos comuns e aceitáveis por todos os 

signatários dos tratados internacionais de meio ambiente. Os problemas ocasionados pelo 

excesso de previsões podem gerar, além disso, inconsistências nas obrigações, vácuos 

normativos e objetivos e responsabilidades duplicadas. Por fim, segundo Weiss (1993, p. 694-

698), os problemas de eficiência gerados pelas dificuldades na implementação das normas 

internamente, em cada país, são frutos da ausência de capacidade política, administrativa e 

econômica por parte dos Estados. 

Ao discutir o trabalho de Edith Brown Weiss, Donald K. Anton (2012a) destacou que, 

ao cunhar o conceito de excesso de tratados, a pesquisadora enfatizou a possibilidade de que a 

                                                           
9 Texto original: “In contrast to humanitarian or trade law, which benefits from high degrees of cogency, 
environmental law is voluntary, built around norms of gradual adherence in accord with national levels of 
political approval. It is horizontally integrated, without hierarchies among norms, and integrated in a number of 
aspects with national law, with the expansion of a normative language linking national, regional, international, 
and transnational laws” (VARELLA, 2014, p. 213). 
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expansão de normas internacionais de meio ambiente resulte em dois grandes problemas. O 

primeiro e mais prático desses problemas seria o risco de que o grande número de normas do 

sistema internacional sobrecarregue a capacidade de os Estados e de os próprios órgãos 

internacionais monitorarem, implementarem e cumprirem com as obrigações sendo geradas. 

Como resultado, os Estados teriam dificuldade de encontrar uma aplicação eficiente para as 

leis ambientais criadas. O segundo grande problema, na leitura de Anton sobre a teoria do 

excesso de tratados, foi a possibilidade do o grande número de normas, e sua descoordenação 

sedimentar um corpus normativo inconsistente, desconexo, com obrigações inócuas e omissas 

(ANTON, 2012a, p. 4). 

Desde a publicação do trabalho pioneiro de Weiss publicou, em 1993, dezenas de 

artigos já foram escritos para discutir os rumos do Direito Internacional Ambiental à luz do 

problema do excesso de tratados (ANTON, 2012a, p. 5). No entanto, conforme apontado por 

Weiss, entre outros autores, uma das principais questões que perpassam a maior parte dos 

estudos sobre a eficiência das normas que visam proteger o meio ambiente é a forma pela qual 

se buscam implementar, dentro dos Estados-membros, as obrigações consignadas pelos 

tratados. Vale dizer, discute-se a capacidade de os tratados internacionais criados para 

coordenar os esforços globais para a proteção do meio ambiente vincularem, de fato, os 

Estados-membros às obrigações formuladas, assim como o modo pelo qual esses Estados-

membros aplicam essa proteção em um nível local (nacional).  

Conforme aponta Varella, é em função desse problema que, em grande medida, as 

normas de meio ambiente no plano internacional são criadas para que exista uma difusão da 

proteção, tentando acomodar as mais diferentes realidades dos Estados-membros: 

“O propósito de construir uma lei internacional baseada em normas não 
vinculantes é acomodar diferentes níveis de aceitação nacional em uma 
determinada questão. Por sua vez, aumenta a consciência interna e a 
importância dessas questões, provavelmente reduzindo as resistências e 
possibilitando avanços no nível multilateral. À medida que as questões se 
tornam mais claras, certos regimes são fortalecidos e alcançam consistência 
e força no nível internacional; o número de questões abordadas aumenta e os 
níveis de aplicação são aperfeiçoados por meio dos mecanismos de 
conformidade dos estados. Finalmente, há um processo de polinização 
cruzada normativa, com o surgimento das leis de terceira e quarta 
gerações em todo o mundo; a constitucionalização dos valores 
ambientais em dezenas de países; a construção de uma gramática 
jurídica comum; e a consideração da proteção ambiental como um 
Direito Fundamental” (VARELLA, 2014, p. 2013, grifo e tradução 
nossa)10. 

                                                           
10Texto original: “the purpose of building an international law based on nonbinding norms is to accommodate 
differing levels of national acceptance on a given issue. In turn, internal awareness and importance of these 
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Conforme apontado no trecho acima, o processo de “acomodação” dos Estados-

membros às normas internacionais de meio ambiente funcionaria como um processo de 

“polinização”. Se os países possuem capacidade de cumprir com as obrigações que foram 

contraídas no plano internacional, a proteção ao meio ambiente alcança uma gramática 

comum entre diferentes países a partir, por exemplo, dos fenômenos da constitucionalização e 

da adoção da proteção ao meio ambiente como um direito fundamental nos diversos Estados. 

É necessário considerar, porém, os problemas de eficiência provocados pelo excesso de 

tratados como um fator importante no vínculo em que os Estados estabelecem nos mais 

diversos tratados internacionais e a sua capacidade para implementar tais normas ambientais. 

É importante destacar que outros autores, como Bethany Lukitsch Hicks e Donald K. 

Aton, elaboraram novas categorias de análise a partir daquelas propostas por Edith Brown 

Weiss adensando, assim, a contribuição da teoria do excesso de tratados como instrumento 

para refletir sobre esse tipo de problema. Para discutir a tese de Weiss, Bethany L. Hicks, por 

exemplo, cria duas categorias diferentes para tratar dos problemas de eficiência:  

a) Excesso de tratados substancial; 

b) Excesso de tratados procedimental.11 (HICKS, 1999, p. 1.644-1645, tradução 

nossa) 

A primeira delas está ligada aos conflitos normativos que podem ocorrer por questões 

conceituais e conflitos entre normas específicas, como já apontado no tópico anterior. A 

segunda categoria se refere aos problemas que podem ocorrer, especialmente nos países em 

desenvolvimento devido à falta de pessoas capacitadas para lidar efetivamente com a 

complexidade de todas as obrigações que são contraídas em cada tratado internacional 

ratificado pelo Estado (HICKS, 1999, p. 1.644). Ao citar o exemplo dos acordos da 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres 

Ameaçadas de Extinção (CITIES) e do International Tropical Timber Agreement, a autora 

identifica que a expansão de obrigações ambientais e e a multiplicação dos procedimentos que 

precisam ser colocados em prática para cumpri ambos os acordos fazem com que os países, 

principalmente os menos desenvolvidos, tenham dificuldades para implementar as normas 
                                                                                                                                                                                      
issues increase, likely reducing resistance and enabling progress on the multilateral level. As issues become 
clearer, certain regimes are strengthened and achieve consistency and cogency on the international level; the 
number of issues addressed increases, and levels of enforcement are perfected through states’ compliance 
mechanisms. Finally, there is a process of normative cross pollination, with the rise of third- and fourth-
generation laws around the world; the constitutionalization of environmental values in dozens of countries; the 
construction of a common legal grammar; and the consideration of environmental protection to be a 
fundamental right” (VARELLA, 2014, p. 2013). 
11 Texto original: a) substantive treaty congestion. b)procedural treaty congestion. (HICKS, 1999, p. 1.644-
1645). 
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internacionais (HICKS, 1999, p. 1.648). Ainda que Hicks trabalhe com categorias mais 

amplas e desenvolva mais em seu estudo sobre o congestionamento processual dos tratados, é 

Hicks não deixa de destacar as categorias elaboradas por Weiss como parâmetros norteadores 

de seu estudo. 

Donald K. Anton, por sua vez, debate o excesso de tratados a partir de um outro 

conjunto de categorias que buscam identificar desafios de natureza diversa: 

a) Desafios Substanciais de Conformidade; 

b) Desafios de Participação Institucionais;  

c) Desafios de Monitoramento e de Divulgação dos Procedimentos. (ANTON, 

2012a, p. 9, tradução nossa)12 

As categorias criadas por Anton são próximas, como se vê, àquelas estabelecidas por 

Weiss. A primeira delas, que trata dos desafios substantivos, é voltada para a discussão da 

implementação tanto nacional quanto internacional dos acordos. Com frequência, pela suposta 

ausência de recursos humanos, financeiros e tecnológicos - são requisitos para a 

implementação de qualquer norma - há o pressuposto de que não haverá compliance dos 

Estados menos desenvolvidos com os compromissos internacionais. Adotando a categoria de 

Edith Brown Weiss, ocorreria aqui a geração de ineficiência operacional (ANTON, 2012a, p. 

9). As duas outras categorias criadas por Anton para discutir o Excesso de tratados: Desafios 

de Participação institucionais e Desafios de Monitoramento e Divulgação dos Procedimentos, 

estão diretamente ligadas à ineficiência operacional, porém, sob o ponto de vista mais 

esepcífico da ausência de coordenação institucional e do monitoramento dos tratados 

internacionais, que não foram extensivamente tratados por Edith Brown Weiss em 1993 

(ANTON, 2012a, p. 9). 

Conforme foi visto nesta seção, ainda que outros autores criem suas próprias 

categorias analíticas para o estudo do excesso de tratados, a discussão sobre os efeitos 

negativos gerados por ele ainda gira em torno das categorias criadas originalmente por Edith 

Brown Weiss. Por esse motivo, entender as categorias criadas por essa autora e as leituras que 

foram feitas a partir dela parece útil para que a/o leitor/a compreenda como os problemas do 

excesso de tratados podem ter afetado a eficiência das normas ambientais na realidade 

brasileira.  

                                                           
12 Texto original:  a) substantive compliance challegens; b)institucional participation challenges; c) monitoring 
and reporting process challenges. (ANTON, 2012a, p. 9). 
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1.1 Ineficiência operacional 

Conquanto conceda a impossibilidade prática da plena eficiência operacional, Weiss 

sustenta que um sistema normativo internacional pode ser considerado eficiente se funciona a 

partir de mecanismos capazes de avaliar os riscos gerados pelas próprias normas e, de alguma 

forma, remediá-los. No entanto, segundo a autora, não existe, atualmente, nenhum modo de 

lidar com os riscos e os problemas de aplicação que existem nas normas internacionais de 

meio ambiente, e  nem mesmo de priorizar aqueles que ocorrem e que podem representar 

obstáculos substanciais para sua implementação (WEISS, 1993, p. 698). 

A autora não apresenta um rol explícito dos riscos que devem ser avaliados dentro de 

um sistema normativo internacional, apontando, entretanto, problemas que são gerados e que 

não são habitualmente enfrentados de forma “eficiente”. Segundo Weiss, a negociação de 

tratado internacional demanda recursos consideráveis, no que diz respeito a tempo, pessoal 

técnico, gastos com deslocamento e estadia, entre outros (Idem, ibidem). Face a essas 

múltiplas demandas, os países com limitados recursos financeiros e humanos tendem a 

requisitar maior suporte dos países industrializados. Ainda que algum tipo de apoio possa ser 

fornecido, a participação dos países em desenvolvimento frequentemente acaba se tornando 

limitada, principalmente em alguns tratados negociados em concomitância, ao mesmo tempo, 

como é o caso da Agenda 21, Declaração da Rio-92, Princípios Florestais e Estratégia para a 

Proteção do Ártico (Idem, ibidem). 

William Bradnee Chambers (2008, 128-129), em diálogo com as proposições de 

Weiss sobre a eficiência operacional, sugere avaliar a eficiência de um sistema de tratados 

internacionais segundo três critérios: a )os objetivos e as informações que demonstram seu 

alcance ou não; b) a capacidade dos estados internalizarem as normas aprovadas em âmbito 

internacional e seu cumprimento de forma espontânea; c) os componentes que dão suporte 

para que as partes dos tratados possam cumprir com as normas:  

Sobre este terceiro critério, vale destacar o trecho em que o autor diz: 

Uma teoria da eficiência também deve prestar atenção aos componentes de 
apoio do tratad que podem não ser vinculantes para as partes diretamente, 
mas cuja implementação melhora e permite que as partes atinjam os 
objetivos do tratado. Isso inclui financiamento, programas nacionais, 
transferência de tecnologia, capacitação e até mesmo partes institucionais do 
tratado, como a secretaria do tratado. Embora medir a implementação desses 
componentes de apoio do tratado do ponto de vista da mudança 
comportamental seja novamente metodologicamente difícil, é lógico que 
essas disposições tenham um impacto e medir o grau de implementação em 
termos do número de programas ou do nível do financiamento também é um 
componente importante para determinar a eficácia de um tratado. Embora 
não seja um requisito legal fundamental para a eficácia do tratado, [a 
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importância do financiamento é, no entanto, uma lição crucial que foi 
aprendida com a elaboração de tratados no passado (CHAMBERS, 2008, 
p. 128-129 tradução nossa)13. 

O critério de eficiência do apoio financeiro, presente nos acordos climáticos, é 

relevante para entender como a dinâmica de implementação de normas internacionais de meio 

ambiente em países em desenvolvimento ocorre de forma diferente quando comparados aos 

países industrializados. Isso porque – como se pode ver, por exemplo, no caso do 

desmatamento - ao mesmo tempo em que os países em desenvolvimento são os mais afetados 

pela ausência de implementação das normas de proteção ambiental, em função da ausência de 

recursos, também prejudicam o cumprimento dos acordos climáticos de forma global, ficando 

aquém das metas e dos objetivos traçados em tais acordos. Dessa forma, o aspecto financeiro 

pode não só atrapalhar individualmente na implementação de normas de proteção ao meio 

ambiente no âmbito nacional, como também corre o risco de acarretar problemas de eficiência 

das próprias normas internacionais.  

O conceito de eficiência dos tratados na área de Direito ambiental é, como se vê, 

bastante amplo e dialoga com a ineficiência operacional destacada por Weiss. Desde uma 

perspectiva mais prática, Geoffrey Palmer (1992, p. 263) observa que a criação e a negociação 

de acordos internacionais precisam começar do zero a cada nova tentativa. Segundo esse 

autor, não existe nenhuma organização que comande ou coordene os esforços internacionais 

de negociação, de modo que cada nova negociação procede de forma particular. Essa 

perspectiva identifica um problema potencialmente grave para a aplicação das normas 

internacionais, dado que a cada novo tratado é necessário “reinventar a roda”, uma vez 

elementos que são tidos como “comuns” não são necessariamente tratados dessa maneira, 

conforme pode ser lido no trecho abaixo: 

A confecção e negociação dos próprios instrumentos tem que começar de 
novo a cada vez. Nenhuma organização possui poderes claros para coordenar 
as negociações ambientais internacionais. Cada negociação procede de 
maneira diferente...Tal abordagem acarreta em grave risco de que a cada 
ocasião a roda precise ser reinventada. Os elementos comuns não são 
necessariamente tratados da mesma maneira.(PALMER, 1992, p. 263, 

                                                           
13 Texto original: A theory of effectiveness must also pay attention to the supporting components of the treaty 
which may not be binding on the parties directly but implementing these provisions enhances and enables 
parties to achieve the goals of the treaty. These include financing, national programmes, technology transfer, 
capacity-building, and even institutional parts of the treaty such as the treaty secretariat. Though measuring the 
implementation of these supporting components of the treaty from the viewpoint of behavioural change is again 
methodologically difficult, it is logical that these provisions do have an impact, and measuring the degree of 
implementation in terms of the number of programmes or the level of financing is also an important component 
of determining the effectiveness of a treaty. Though not a key legal requirement of treaty effectiveness, financing 
is nevertheless a crucial lesson that has been learned from treaty-making in the past (CHAMBERS, 2008, p. 
128-129). 
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tradução nossa).14 

A eficiência operacional dos tratados fica, assim, comprometida pela necessidade de, 

face à ausência de coordenação, a cada novo tratado reduzir os objetivos, as normas, o 

monitoramento, entre outros elementos comuns dos tratados. 

Donald K. Anton também destaca que a expansão desordenada das normas ambientais 

ensejou que tivéssemos uma situação de total ausência de coordenação entre os diferentes 

tratados e instituições que os monitoram (2012b, p. 11). O autor chega à mesma conclusão de 

Weiss, destacando que essa ausência de coordenação leva ao problema da carência de 

representatividade de países em desenvolvimento e o excesso de participação dos países com 

mais recursos.15 

Para Weiss  a questão do excesso de tratados se articula com o problema dos custos de 

transação(1993, p. 698). Considerando-se que os governos e os negociadores são obrigados a 

despender tempo, recursos e custosos esforços diplomáticos para gerar normas internacionais 

sobre o tema, os custos de transação de acordos internacionais se tornam bastante elevados. 

Poucos países dispõem, de fato, de recursos e profissionais capacitados para participar do 

longo processo de elaboração desses acordos. Dessa forma, na maior parte das vezes, os 

acordos são fruto, sobretudo, do trabalho dos países desenvolvidos e geram obrigações 

mútuas para todos os partícipes do acordo internacional, ainda que não tenham participado 

ativamente da formulação dessas obrigações (WEISS, 1993, p.698).16 

Geoffrey Palmer, em seu artigo de 1992 New ways to make international 

environmental law, também explora o argumento da ineficiência operacional citada por 

Weiss. Segundo Palmer, falta qualquer tipo de controle ou de mecanismo capaz de lidar 

eficientemente com os problemas ambientais em nível internacional. Existem diversos órgãos 

aptos para enfrentar os problemas relacionados ao meio ambiente, mas nenhum deles 

consegue interferir politicamente para que exista algum tipo de formalização e de orientação 

para todos os esforços globais em torno do tema. Isto vale tanto para a questão de garantir que 
                                                           
14 Texto original: “The making and negotiation of the instruments themselves has to start anew each time. No 
organization commands clear power to coordinate international environmental negotiations. Each negotiation 
proceeds differently.... Such an approach carries the grave risk that on each occasion the wheel must be 
reinvented. Common elements are not necessarily treated the same way” (PALMER, 1992, p. 263). 
15 Texto original: “At bottom, these impediments stem from a lack of human, financial, and technological 
resources required to effectively implement obligations. The lack of necessary resources virtually assures that 
compliance will be deficient” (ANTON, 2012b, p. 9). 
16 Como a maior parte dos acordos climáticos são ratificados por quase todos os países do mundo, vários deles 
sequer sentam nas mesas de negociação. Mesmo assim acabam aderindo posteriormente, por se tratar de um 
acordo que traz impacto para todo o globo. Além disso, vários países aderem aos acordos depois de sua 
formulação, pois, no momento da confecção e da ratificação inicial, havia no executivo um governo que fosse 
contrário. Existem várias possibilidades para que um país seja afetado por um acordo internacional do qual não 
tenha participado da negociação. 
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exista uma participação maior de países com menos recursos, como também para a de se 

estabelecer uma coordenação dos esforços que permite não sobrecarregar aqueles Estados que 

contam com recursos limitados para essas tratativas (PALMER, 1992, p. 262). 

Palmer (1992, p. 263) argumenta, também, que, ainda que tenham se negociado 

diversos acordos internacionais e que eles venham a reduzir de alguma forma a degradação 

ambiental, não podemos assumir que tais acordos tenham melhorado a situação como um 

todo, aproximando-se, assim, da tese central proposta por Weiss. O autor defende que os 

acordos são confeccionados no interesse de proteger o meio ambiente a partir de um consenso 

em torno do tema, mas observa que diferente das normas, a ciência e os diagnósticos sobre a 

poluição mudam conforme o passar do tempo, o que impede que os documentos reflitam em 

suas páginas a real situação do problema ambiental. Por isso, segundo Palmer, há a 

necessidade de que exista um monitoramento constante e centralizado para que os acordos 

internacionais já existentes sejam atualizados conforme os novos diagnósticos e tecnologias 

sem que, somente por conta da desatualização das metas e diagnósticos antigos, seja 

necessária a criação de novos tratados internacionais para suplantar os anteriores. Ademais, 

ele destaca que não há qualquer instrumento global eficiente capaz de administrar o controle 

da poluição e nem mecanismos que providenciem aos países incentivos para aderir e cooperar 

com os acordos internacionais. 

O mesmo autor (1992, p. 263-264) aponta, ainda, para a ausência de um mecanismo 

institucional apto para avaliar os acordos internacionais existentes, e, por conseguinte, para 

identificar eventuais gaps entre tais documentos e os problemas ambientais. A existência de 

um mecanismo desse tipo possibilitaria uma coordenação eficiente e integrada entre as 

atividades que são executadas para diminuição dos problemas ambientais com os dados 

científicos em nível global. Palmer sustenta que, a partir dessa maior institucionalidade, seria 

possível canalizar os dados técnicos e científicos para, nos documentos internacionais no 

âmbito do meio ambiente, conceber as necessidades políticas adequadas.  

Anton  apresenta uma visão mais “pessimista” sobre esse tema do que Geoffrey 

Palmer. Ele avalia que o excesso de tratados não só aumenta o custo de coordenação das 

instituições, como também gera desafios que envolvem a capacidade dos Estados de 

desenvolver sua legislação interna de forma adequada aos cumprimentos das normas 

internacionais como, por exemplo, estabelecendo um monitoramento constante das metas e 

obrigações de preservação assumidas ou tomando decisões que promovam impacto regional-

social e gerenciando disputas. (2012a, p. 10) Em outras palavras, desde a perspectiva do autor, 

o excesso de tratados não só produz a necessidade de uma maior coordenação de esforços no 
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âmbito internacional, como também gera demandas especificas aos Estados que, caso não 

sejam atendidas, podem também impactar negativamente a eficiência das normas como um 

todo. 

Em seu conjunto, as apreciações dos autores estudados sugere que aquilo a que Weiss 

(1993) chama de “ineficiência operacional” é um dos maiores problemas vinculados ao 

excesso de tratados. Ela deriva e gera, a um tempo, a ausência de coordenação e de 

institucionalidade necessários para organizar os diversos instrumentos internacionais voltados 

para a proteção ao meio ambiente. 

1.2 Problemas de linguagem (conceituação) 

Segundo Weiss (1993, p. 699), outra consequência do excesso de tratados é o 

problema de tradução e linguagem. Conforme já discutido, a autora sustenta que essa questão 

ocorre principalmente por conta das dificuldades de adotar conceitos comuns e que sejam 

adotados universalmente por todos os signatários. Dessa forma, para facilitar as negociações, 

discussões e tentar superar os entraves em relação a pontos sensíveis, há uma tendência a se 

utilizar expressões e termos de uso consensual, habitualmente mais genéricos, em vários 

instrumentos. Ao se adotar tal prática, entretanto, acordos específicos deixam de ter uma 

linguagem mais específica e, assim, apresentar os melhores e mais adequados instrumentos de 

regulação dos temas ambientais enfrentados.  

Os problemas de linguagem podem afetar também a coordenação entre diferentes 

acordos internacionais. Conforme aponta por Weiss (1993, p. 699), um exemplo desse 

fenômeno,  pôde ser visto nas negociações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima em 1992, da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) em 1992 e da 

Declaração de Princípios sobre Florestas em 1992. Os três documentos possuem impactos na 

manutenção de florestas, mas não se observou, no conjunto dos tratados, um alinhamento 

entre os três temas que afetassem a mesma esfera de proteção. Somente a CDB abordou o 

problema da coexistência de normas em outras convenções internacionais que tratem sobre a 

mesma proteção às florestas, ao destacar em sua cláusula 22: 

Art. 22º - Relação com Outras Convenções Internacionais  
1. As disposições desta Convenção não devem afetar os direitos e obrigações 
de qualquer Parte Contratante decorrentes de qualquer acordo internacional 
existente, salvo se o exercício desses direitos e o cumprimento dessas 
obrigações cause grave dano ou ameaça à diversidade biológica. 
2. As Partes Contratantes devem implementar esta Convenção, no que se 
refere e ao meio ambiente marinho, em conformidade com os direitos e 
obrigações dos Estados decorrentes do Direito do mar (BRASIL, 2000b). 
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Ao contrário das outras convenções negociadas no mesmo período, a CDB 

estabeleceu, nesse artigo, que suas normas desta não poderiam prejudicar a implementação de 

outras sob alegação de conflito normativo. Em outras palavras, as obrigações e os direitos 

oriundos de outros acordos não poderiam prejudicar a preservação prevista na CDB, nem 

vice-versa. Essa cláusula buscava, justamente, evitar o problema de linguagem destacado por 

Weiss. 

Anton (2012a, p. 20-21), aponta que, desde a publicação do artigo pioneiro de Weiss, 

houve poucos conflitos normativos gerados por um possível problema conceitual entre as 

normas. No entanto, o autor destaca que, devido à ausência de meios efetivos para a solução 

desses conflitos conceituais-normativos, na ocorrência de alguma discrepância dessa natureza, 

há um risco potencial de conflito que pode enfraquecer a eficiência das normas e criar 

incertezas quanto à sua efetiva aplicação.17 Anton ainda destaca que o excesso de instituições 

internacionais que podem interpretar os tratados acaba por gerar uma “competição 

institucional” em que diferentes instituições apresentam interpretações divergentes sobre o 

mesmo texto, o que acaba exacerbando a ineficiência dos tratados (Idem,ibidem). 

1.3 Excesso de normas ambientais 

A intersecção temática entre diferentes acordos é outro problema ocasionado pelo 

excesso de tratados. Veja-se, por exemplo, o caso da Convenção sobre Prevenção da Poluição 

Marinha por Alijamento de Resíduos, firmada em Londres em 1972 e da Convenção de 

Basiléia sobre Controle de Transferências Transfronteiriças de Resíduos Perigosos, de 1989. 

Ambas as convenções tratam do transporte de resíduos perigosos que são descartados em 

águas marinhas. Conforme destaca Weiss, quando há esse tipo de intersecção, muito 

recorrentemente surgem problemas de interpretação jurídica e de aplicação que podem 

prejudicar o esforço de proteção de ambos os acordos. Por conta do treaty congesion, caso 

não haja qualquer tipo de organização eficiente entre acordos com temas similares, haverá 

sempre a possibilidade de problemas de intersecção, e de eventual incerteza na forma de 

implementar seus dispositivos (WEISS, 1993, p. 700). 

Ao tratar do excesso de previsões, Anton (2012a, p. 12) destaca que o maior desafio 

que o excesso de normas ambientais apresenta é a diminuição intrínseca que surge na 

                                                           
17 Texto original: “Brown-Weiss highlighted that treaty congestion has the potential to create a conflict of norms 
because of the overlap of substance and coverage of different treaty regimes.88 Much of the normative overlap 
has been without incident and is, perhaps, mostly benign.89 However, the potential for serious conflict tends to 
undermine overall effectiveness by creating uncertainty about interpretation and application and because 
international law can only imperfectly resolve such conflicts”(ANTON, 2012a, p. 20). 
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capacidade dos Estados monitorarem e implementarem da miríade de obrigações ambientais 

que foram sendo estabelecidas ao longo das últimas décadas. O autor nos lembra que a 

obrigação de implementar as normas ambientais é acompanhada das obrigações de 

monitoramento, de produção de relatórios, de compliance em nível internacional e de 

desenvolvimento constante de melhores técnicas de supervisão. Para esse autor (2012a, p. 13), 

até em casos em que não há um uma complexidade para que seja cumprida uma determinada 

obrigação contraída no âmbito internacional, a falta de expertise e de capacidade 

administrativa dos Estados pode tornar de difícil execução mesmo obrigações aparentemente 

simples de executar. Essa  é a razão para que Anton acredite que, como resultado dessa falta 

de capacidade “os Estados, desafiados pelo volume (de obrigações) ao qual eles estão 

submetidos, passaram a limitar suas ratificações somente a declarações genéricas 

instrumentais que não envolvam participação ativa ou aspectos operacionais que precisem de 

implementações técnicas” (ANTON, 2012a, p. 12, tradução nossa).  

Dessa forma, levando em conta o fato de que houve uma diminuição considerável nos 

últimos anos da ratificação de novos tratados internacionais e que existe uma certa treaty 

fatigue (fatiga de tratados)18, utilizando a própria expressão do autor, por conta do excesso de 

obrigações que foram contraídas, os países começaram a ratificar os acordos já partindo do 

pressuposto que terão dificuldade em implementá-los (Idem). Nesse sentido, o excesso de 

normas ambientais não ocasiona apenas os problemas de intersecção de normas e de 

dificuldade de interpretação de casos concretos, conforme apontado por Weiss. Ele pode 

ensejar, também, o surgimento de diversas obrigações auxiliares (p.ex.: produção de 

relatórios, monitoramento) cujo néo adimplemento pelos Estados impacta diretamente na 

eficiência das normas internacionais. 

1.4 Problema de implementação no território nacional 

Para além do excesso de normas ambientais que o define, o excesso de tratados pode 

também ocasionar, como se vem apontando, , vácuos e obrigações auxiliares complexas que 

tendem a  trazer problemas na implementação dessas normas ambientais no âmbito interno 

dos países.  

De acordo com Weiss (1993, p. 700-701), é necessário discutir os efeitos negativos do 

excesso de tratados em relação à implementação das normas ambientais por parte dos Estados 

não apenas no momento de confecção dos tratados. É preciso considerar, também, a 

                                                           
18 Texto original: Other events may also provide explanations for the slow down. For instance, “treaty fatigue” 
may be finally taking hold and choking off the commencement of new negotiations. (ANTON, 2012a, p. 12).  
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capacidade política, administrativa e econômica de cada Estado para implementar 

efetivamente tais acordos, sopesando igualmente o ônus que a compliance representa, 

sobretudo, para os Estados menos providos de recursos. Vale dizer, Weiss chama a atenção 

para o fato de que a diferente capacidade de compliance dos Estados com as normas 

internacionais  e suas obrigações decorrentes – como, por exemplo, o monitoramento 

constante e o envio de relatórios – afeta o prospecto de efetiva implementação das normas.  

Ao tratar dessa questão, Anton (2012a, p. 9-10) sustenta haver uma substancial 

compliance challenge. O autor argumenta que, além da necessidade de os Estados disporem 

das capacidades destacadas por Weiss, há ainda outras, de natureza diversa, ligadas ao 

compliance das normas ambientais, que são:  

a) superação dos entraves da estrutura política interna dos Estado e de sua 

capacidade de criação de normas; 

b) remoção dos “vetos” dos atores econômicos;  

c) remoção de barreiras que criam desincentivos para a implementação, ou criação 

de incentivos para o seu cumprimento;  

d) coordenação das obrigações de todas as normas ambientais que foram ratificadas 

em acordos internacionais;  

e) efetiva participação dos setores público e privado; 

f) acesso às informações para o cumprimento das normas (Idem, ibidem, tradução 
nossa). 

Além dessas capacidades específicas que são necessárias para que exista uma maior 

eficiência na implementação das normas ambientais, a complexidade dos problemas aumenta 

de proporção se pensarmos que as normas ambientais firmadas internacionalmente são apenas 

um dos ramos temáticos que compõem o quadro normativo completo de todas as normas 

internacionais (BIRNIE, BOYLE, REDGWELL, 2009, p. 58-100). Assim sendo, ao mesmo 

tempo que os Estados precisam negociar tratados internacionais sobre proteção ambiental, há 

acordos econômicos, relações comerciais e humanitárias, entre tantas outras, que podem 

“competir” pelos recurso humanos, financeiros e administrativos de que um Estado dispõe 

para cumprir as obrigações assumidas. Nesse sentido, as capacidades apontadas por Donald 

K. Anton, como complemento àquelas discutidas inicialmente por Edith Brown Weiss, 

aumenta nossa capacidade de diagnóstico sobre a magnitude dos problemas que precisam ser 

resolvidos dentro de um dado Estado para uma implementação efetiva das normas ambientais 

e para a demonstração desse cumprimento junto s instâncias internacionais. 

O problema do não adimplemento pode derivar, no entanto, não apenas da falta e 
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capacidade mas também, ou alternativamente, da falta de vontade política de os Estados 

implementarem efetivamente as medidas com as quais se comprometeram por meio de 

tratados internacionais. É sempre possível conjectura que países deixam de aplicar as leis em 

seu território porque discordam das obrigações que foram geradas, e não somente porque não 

possuem capacidade para implementá-las. Essa pareceria uma hipótese plausível no atual 

contexto brasileiro, cujas peculiaridades podem ser pensadas pelo ponto de vista do excesso 

de tratados. 

     Uma das primeiras hipóteses desta pesquisa é, de fato, a de que o Brasil pudesse 

não ter aplicado as normas por não concordar com as obrigações que foram geradas. Vale 

dizer, uma explicação possível para o inadimplemento seria a de que, ainda que o país tenha 

participado das discussões no fórum internacional, não teria implementado as normas 

internacionais contra o desmatamento e as mudanças climáticas, porque não estaria, de fato, 

plenamente de acordo com sua substância. É possível sustentar que essa hipótese encontra 

pouco suporte para sua comprovação empírica.  

O Brasil sempre assumiu um posicionamento crítico e se colocou a favor da proteção 

do meio ambiente, principalmente afrontando países desenvolvidos, como ocorreu no 

Relatório de Founex, de 1971 (MARINO DE BOTERO; TOKATLIAN, 1983 apud 

SAAVEDRA, 2014)19, em que surge pela primeira vez uma diferença de tratamento para 

países em desenvolvimento. Essa decisão é tomada justamente por conta de um 

posicionamento adotado pelo governo da ditadura brasileira - um dos maiores defensores da 

expansão da fronteira agrícola, já que temia que a imposição de normas ambientais 

    sconsiderando o contexto nacional pudesse prejudicar o desenvolvimento dos países mais 

pobres.  

No entanto, por se tratar de um Estado que certamente não está entre os que dispõem 

de mais recursos financeiros para arcar com as implementações das normas ambientais, o 

argumento apresentado por Anton (2012a) sobre a ratificação meramente protocolar também 

                                                           
19 Pode-se afirmar que, em grande medida, o interesse atual em questões relacionadas com o meio ambiente tem 
sido motivado pelos problemas vividos pelos países industrialmente avançados. Estes problemas são, por si, em 
grande parte o resultado de um alto nível de desenvolvimento econômico [...]. Esses distúrbios chegam a atingir 
proporções tais que, em muitos locais são agora uma séria ameaça a saúde e o bem-estar [...]. No entanto, os 
principais problemas ambientais dos países em desenvolvimento são fundamentalmente diferentes daqueles 
percebidos nos países industrializados. Os problemas estão enraizados, principalmente na situação de pobreza 
rural e urbana [...]. Por estas razões, a preocupação com o meio ambiente não deve enfraquecer, e não é 
necessário que o faça, o compromisso da comunidade mundial, tanto em países em desenvolvimento como os 
industrializados, de dedicar-se à tarefa primordial de desenvolver as regiões mais atrasadas do mundo. Por outro 
lado, enfatiza a necessidade não só de se comprometer totalmente em alcançar as metas e objetivos do segundo 
decênio para o desenvolvimento, mas também redefini-las a fim e atacar a miséria que é aspecto mais importante 
dos problemas que afligem o meio ambiente da maioria da humanidade” (MARINO DE BOTERO; 
TOKATLIAN, 1983 apud SAAVEDRA, 2014, p. 51-85). 
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poderia ser aplicado ao caso brasileiro. Nesse sentido, o principal fator para a falta de 

compliance seria a ausência de capacidade econômica e administrativa do Estado brasileiro, e 

não por uma ausência de vontade política. 

Outra resposta concebível – e, talvez, mais realista – seja a de que, embora o Estado 

brasileiro concorde com as normas internacionais, mas não dispor de capacidade 

administrativa, econômica e política para implementá-las. Caso esta resposta se mostre a mais 

próxima da realidade da teoria apresentada por Edith Brown Weiss (1993) para os problemas 

de implementação e ineficiência operacional, isto poderia ser visto como um elemento que 

corrobora uma das dimensões da tese do excesso de tratados. 
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Capítulo 2: Principais normas internacionais e nacionais que tratam de desmatamento e 
mudanças climáticas 

Neste capítulo serão discutidas as principais normas internacionais que tratam de 

desmatamento e mudanças climáticas, no âmbito do esforço de examinar o alcance dos 

postulados da tese do excesso de tratados para a compreensão das dinâmicas de 

implementação das normas ambientas no Estado brasileiro. Para oferecer uma moldura de 

compreensão desses tratados, será destacado, inicialmente, o impacto do debate científico 

sobre a adoção dos tratados internacionais e a forma como que tais tratados foram negociados.  

2.1 O avanço da ciência e o surgimento dos debates normativos 

No período que compreende o pós-guerra de 1945 até 1972, não havia uma 

preocupação nítida com o aumento da temperatura do globo, nem uma discussão sobre suas 

possíveis causas no âmbito do Direito internacional. A questão do meio-ambiente, embora jã 

fosse tematizada em alguns espaços, não tinha a visibilidade de que goza 

contemporaneamente. Isto se pode ver claramente das discussões realizadas durante 

Conferências e Comitês no âmbito da ONU. Como observa Saavedra, em relação ao meio 

ambiente, a ONU, como entidade supranacional, e os “países de primeiro mundo estavam 

preocupados com as consequências da crise ambiental, principalmente em função das 

incertezas geradas pelo pós-guerra, como por exemplo os riscos apresentados pelo armamento 

nuclear.” (SAAVEDRA, 2014, p. 115).20 O risco nuclear, mais do que a preocupação do 

equilíbrio ambiental, era a questão mais relevante à época. 

A Conferência Científica das Nações Unidas sobre a Conservação e Utilização dos 

Recursos Naturais de 1949 teve por objetivo a: “[...]troca de experiências quanto às técnicas 

de conservação e uso dos recursos naturais e a fazer um inventário global deles, distinguindo 

seis categorias principais: minerais, combustíveis e energia; água; floresta; solo; flora e faunas 

selvagens e peixes” (SAAVEDRA, 2014, p. 116). A conferência tratava dos temas ambientais 

pelo viés acadêmico e não normativo. Ainda que houvesse uma preocupação com a 

conservação do meio ambiente, essa conferência não se propunha a gerar consequências 

normativas imediatas, nem uma "agenda" entre Estados voltada para uma proteção ambiental 

                                                           
20 “O discurso da crise ambiental reflete a crítica da ideia de progresso e o substitui pelo da incerteza, 
reconhecendo o fato de que, enquanto o avanço científico e técnico produziu o desenvolvimento de uma 
civilização altamente industrializada, que se traduz em uma abundância de recursos e enorme bem-estar sem 
precedentes na história humana - pelos menos para o primeiro mundo -, também trouxe consequências 
inesperadas, tais como a ameaça nuclear, os desastres ambientais, destruição da camada de ozônio, a 
possibilidade de esgotamento dos recursos naturais, a poluição industrial, desmatamento, entre muitos outros” 
(SAAVEDRA, 2014, p. 115). 
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de forma organizada. 

Posteriormente, outras conferências internacionais ocorreram, sempre abordando 

temas relacionados ao meio ambiente pelo viés científico, como, por exemplo, os Encontro 

sobre Recursos Energéticos, realizados em Roma, em 1961 e as Reuniões de Gênova de 1955, 

1958, 1964 e 1971, as quais debatem a utilização pacífica da energia nuclear (SAAVEDRA, 

2014, p. 116). 

Em concomitância com essas reuniões, as normas ambientais começaram a surgir 

timidamente a partir de várias iniciativas de proteção do meio ambiente. Essas inciativas 

surgiam de forma fragmentada, e eram sobretudo voltadas para problemas ou espaços 

territoriais específicos que necessitavam de maior discussão e proteção internacional. Entre 

elas, podemos destacar a fundação da Organização Marítima Consultiva Internacional em 

1948 (futura Organização Marítima Internacional), que criou um Comitê para a Proteção do 

Meio Marinho; a criação da Organização Meteorológica Mundial em 1950, que criou um 

Comitê para estudo das flutuações e mudanças climáticas; e criação da International Union 

for the Conservation the Nature (IUCN) em 1948, com apoio da UNESCO, destinada a 

promover a preservação da fauna e flora selvagens em âmbito internacional (SAAVEDRA, 

2014, p. 116-117). 

Aos poucos, sob o ponto de vista dos achados científicos das décadas de 1950, 1960 e 

1970, o debate sobre o meio-ambiente foi deixando o espaço acadêmico e adentrando a arena 

do debate público. Eric Hobsbawn (2013, p. 531) comenta esse processo, em que os avanços 

científicos e os impactos da ação humana sobre o meio ambiente começam a mudar a relação 

entre a humanidade e o planeta, como afirma o famoso historiador: 

A partir dos anos setenta o mundo exterior afeito a atividades dos 
laboratórios e seminários de uma forma mais indireta, porém também mais 
intensa, com a descoberta de que a tecnologia derivada da ciência, cujo 
poder é multiplicado graças à explosão econômica global, seria capaz de 
produzir mudanças fundamentais e talvez irreversíveis no planeta Terra, ou 
pelo menos, na Terra enquanto habitat para organismos vivos. Isso era ainda 
mais preocupante do que a perspectiva de um desastre causado pelo homem 
na forma de uma guerra nuclear. [...] em 1973, dois químico, Rowland e 
Molina, foram os primeiros a perceber que os clorofluorcarbonos 
amplamente utilizado na refrigeração dos novos e populares aerossóis, 
destruíam a camada de ozônio da atmosfera da Terra [...] Desde a década de 
setenta começa-se a discutir seriamente o problema do efeito estufa, o 
aquecimento global e as temperaturas descontroladas, devido à emissão de 
gases produzidos pelo homem e, na década de oitenta, tornou-se uma grande 
preocupação dos especialistas e políticos. (HOBSBAWN, 2013, p. 531) 

Conforme destacado por Hobsbawn, a discussão sobre mudanças climáticas começou 

a surgir como um tema relevante para o meio ambiente por conta, por exemplo, de estudos 
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como os que versam sobre a função da camada de ozônio e a ação produzida pelos compostos 

clorofluorocarbonetos (CFCs) sobre ela. 

Os dados apresentados por Mario Molina e Sherwood Roland e pelos estudos 

subsequentes que comprovaram os efeitos danosos da emissão de gases para a camada de 

ozônio, serviram de base para a assinatura dois tratados internacionais sobre esse tema. O 

primeiro deles foi a Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio de 1985, que 

obteve 197 ratificações. O segundo foi o Protocolo de Montreal, de 1987, que obteve idênticas 

197 ratificações. Em ambos os textos, há menções expressas aos efeitos climáticos que podem 

ocorrer no globo terrestre por conta das substâncias CFCs. 

Em paralelo, entre as décadas de 1980 e 1990, com o melhor entendimento que a 

ciência estava adquirindo sobre o papel da camada de ozônio, também havia uma nítida 

preocupação com o que o aumento de temperatura poderia provocar: 

“A maior ou menor quantidade de calor na superfície da Terra é em grande 
parte um fenômeno natural que ocorre com gases atmosféricos e é chamado 
de efeito estufa. Desde o início da revolução industrial, no entanto, é 
particularmente a partir 1950, têm sido introduzidos artificialmente na 
troposfera grandes quantidades desses gases que geram o efeito estufa, a 
ponto de alterar os ciclos naturais de ciclos bioquímicos da Terra, 
ameaçando causar um aumento drástico na temperatura média. As principais 
atividades humanas que estariam gerando este fenômeno são a queima de 
combustíveis fósseis (57%), o uso de clorofluorcarbonetos no processo 
industrial (17%), a agricultura (15%) e o desmatamento (8%)” 
(SAAVEDRA, 2014, p. 48). 

Não havia qualquer dado consolidado global sobre a situação do desmatamento em 

nível internacional em 1993, quando George Tyler Miller apresentou os dados que foram 

citados por Saavedra para justificar a pertinência do tema das mudanças climáticas para a 

história do debate ambiental recente, conforme apresentado pela COFO em 2001. Ao atualizar 

os dados sobre o desmatamento em 2005, os ecologistas George Tyler Miller e Scott 

Spoolman destacaram que: 

“Um estudo de 2005 feito por cientistas florestais descobriu que os incêndios 
generalizados na Amazônia estão mudando os padrões do clima, aumentando 
as temperaturas e reduzindo as chuvas. As secas resultantes secam as 
florestas e as tornam mais propensas a queimar - outro exemplo de um loop 
de feedback positivo descontrolado. Esse processo está convertendo áreas 
desmatadas de florestas tropicais em pastagens tropicais (savana) - um 
exemplo de como atingir um ponto de inflexão ecológico irreversível. 
Quando as florestas desaparecem, as chuvas diminuem e os rendimentos das 
safras plantadas na terra caem drasticamente. Os modelos projetam que se as 
atuais taxas de queimadas e desmatamento continuarem, 20-30% da 
Amazônia será transformada em savana nos próximos 50 anos, e talvez tudo 
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possa ser convertido até 2080”(MILLER, Tyler. G.; SPOOLMAN, 2009. 
p. 227, tradução nossa)21 

A tendência apontada pelos ecologistas parece continuar se confirmando. Estudo 

internacional realizado por várias universidades e publicado em 2018 aponta que:  

a) em torno de 20% da floresta original do bioma amazônico já foi extirpado;  

b)  se o desmatamento foi reduzido em 37% ao redor do globo, principalmente em 

áreas tropicais, a temperatura poderá deixar de subir 2ºC até 2013; 

c) que, caso não houvesse cobertura florestal, a temperatura do globo já estaria 1ºC 

maior do que a temperatura média anual (SCOTT, 2018, p. 2). 

 Outro estudo publicado em 2020 pela Revista Nature, os pesquisadores Gregory S. 

Cooper, Simon Willcock e John A. Dearing (que analisam as mudanças de regimes biológicos 

em grandes ecossistemas), afirmam que o bioma amazônico pode mudar completamente em 

um período de cerca de meio século. No entanto, considerando o início do desmatamento na 

região, os pesquisadores acreditam que o ponto de não retorno pode já ter sido ultrapassado, 

ou seja, o bioma amazônico já pode estar em um processo de transformação irreversível por 

conta do desmatamento. 

Considerando o tamanho que o bioma amazônico representa para o Estado brasileiro, e 

as altas taxas de desmatamento que impactam diretamente as emissões globais de carbono, o 

país foi colocado em evidência desde a Conference of Parties-12 (COP) realizada em Nairóbi 

– reunião que foi pioneira na discussão do papel que os países em desenvolvimento teriam em 

relação às reduções de emissão de carbono no plano global.  

Nessa reunião, o economista Nicholas Stern apresentou um relatório apontando que os 

impactos das mudanças climáticas poderiam gerar um prejuízo entre 5% a 20% ao PIB 

mundial. Uma das principais propostas para enfrentar o problema levantado por Stern e 

combater uma de suas causas mais importantes, o desmatamento, foi a criação do documento 

Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) que afetaria especialmente 

os países em desenvolvimento. A cobrança internacional para que houvesse uma redução dos 

desmatamentos – principalmente em países com grandes extensões florestais nos trópicos, 

                                                           
21 Texto Original: “A 2005 study by forest scientists found that widespread fires in the Amazon are changing 
weather patterns by raising temperatures and reducing rainfall. Resulting droughts dry out the forests and make 
them more likely to burn—another example of a runaway positive feedback loop. This process is converting 
deforested areas of tropical forests to tropical grassland (savanna)—an example of reaching an irreversible 
ecological tipping point. When the forests disappear, rainfall declines and yields of the crops planted on the land 
drop sharply. Models project that if current burning and deforestation rates continue, 20–30% of the Amazon 
will be turned into savanna in the next 50 years, and perhaps all of it could be so converted by 208021”. 
(MILLER, Tyler. G.; SPOOLMAN, 2009. p. 227). 
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conforme ocorrido na COP-12 – veio justamente a partir das constatações científicas que 

demonstravam uma relação entre o desmatamento e as mudanças climáticas promovidas pela 

intervenção humana no planeta Terra. 

Portanto, considerando a relevância do bioma amazônico para as taxas de 

desmatamento no globo entre as décadas de 1990 e 2000 e a influência da cobertura florestal 

dos trópicos para a manutenção da temperatura nas taxas aceitáveis dos tratados 

internacionais, o desmatamento é um dos principais temas que podem ser explorados para 

identificar o impacto das normas internacionais sobre o território nacional. Além disso, esse 

tema também nos permite investigar como se dá a aplicação e os cumprimentos de obrigações 

pelo Brasil, através da normatização do desmatamento na legislação nacional e a 

demonstração de resultados em nível internacional. 

2.2 Tratados internacionais de que o Brasil é partícipe 

Conforme destacado, ainda que as principais normas de proteção ao meio ambiente 

estejam no período seguinte a Declaração final da Conferência de Estocolmo de 1972, é 

importante ressaltar que já havia cinco documentos legislativos no período anterior ao início 

do debate mais intenso sobre mudanças climáticas e desmatamento em que o Brasil foi 

partícipe e que, de alguma forma, tratam da proteção à fauna e à flora. 

O primeiro deles foi o Decreto legislativo nº 3/1948 (BRASIL, 1948), responsável 

pela aprovação da Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas 

Naturais dos Países da América. Além do Brasil, os governos da Bolívia, Cuba, El Salvador, 

Nicarágua, Peru, República Dominicana, Estados Unidos da América, Venezuela e Equador 

assinaram o documento no dia 12 de outubro de 1940. No Brasil, a convenção entrou em 

vigor somente em 1965 – isto é, 25 anos após sua assinatura -, por meio do depósito da 

ratificação, conforme destacado no preâmbulo do Decreto nº 58.054/1966 (BRASIL, 1966).22 

Em tal documento, não há qualquer tipo de menção ao meio ambiente, entendido 

como algo sistemático, mas somente ã fauna e à flora, e a preservação de reservas nacionais, 

parques nacionais e monumentos naturais. O objetivo de proteção recaia sobre o local, 

espécies e “paisagem”, no sentido de evitar que houvesse intervenção humana sem prévia 

autorização. É o que pode ser visto, por exemplo, no art. 3º da Convenção: 

                                                           
22 Decreto nº 58.054/1966 “Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, a 
Convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas dos países da América. E havendo a referida 
Convenção entrado em vigor, para o Brasil, a 26 de novembro de 1965, isto é, três meses depois do depósito do 
instrumento brasileiro de ratificação, junto à União Pan-americana, efetuado a 26 de agôsto de 1965” (BRASIL, 
1966). 
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Art. 3º 
1. Os Governos Contraentes acordam em que os limites dos parques 
nacionais não serão alterados nem alienada parte alguma dêles a não ser pela 
ação de autoridade legislativa competente, e que as riquezas nêles existentes 
não serão exploradas para fins comerciais. 
2. Os Governos Contratantes resolvem proibir a caça, a matança e a captura 
de espécimes da fauna e a destruição e coleção de exemplares da flora nos 
parques nacionais, a não ser pelas autoridades do parque, ou por ordem ou 
sob vigilância das mesmas, ou para investigações científicas devidamente 
autorizadas. 
3. Os Governos Contratantes concordam ainda mais em prover os parques 
nacionais das facilidades necessárias para o divertimento e a educação do 
público, de acôrdo com os fins visados por esta Convenção (BRASIL, 
1966). 

Dois documentos posteriores refletem a mesma perspectiva de proteção: os acordos 

bilaterais entre Brasil e Colômbia (Decreto legislativo nº 72/1973) e Brasil e Peru para 

proteção da região amazônica (Decreto Legislativo nº 39/1976) (BRASIL, 1976). 

Ambos os documentos não trazem grandes avanços no que diz respeito à proteção do 

meio ambiente amazônico, mas, sim, em relação ao intercâmbio de informações entre os 

Estados para que existam políticas semelhantes para o território amazônico. No entanto, ainda 

que apresentem a lógica de proteção às espécies, ao local, assim como o controle de 

intervenção humana, ambos os acordos já possuem em seu cerne o conceito de ecossistema, 

como se vê em seu artigo segundo: 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 72, DE 1973 (Brasil e Colômbia) 
 
Art. 2º 
 
Promoção outrossim pesquisas, conjuntas ou não, com a finalidade de colher 
os dados básicos para o manejo adequado dos recursos naturais renováveis 
daqueles territórios, inclusive mediante o estabelecimento de reservas 
biológicas representativas dos diferentes eco-sistemas e unidades 
biogeográficas. (Grafia original) 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 39, DE 1976 (Brasil e Peru) 
 
Art. 2º 
 
Propiciarão, outrossim, o intercâmbio de informações obtidas através das 
respectivas investigações, com o objetivo de colher os dados básicos para o 
manejo adequado dos recursos naturais renováveis daqueles territórios, 
inclusive mediante o estabelecimento de reservas representativas dos 
diferentes ecossistemas e unidades biogeográficas. 

 

Tal fato releva uma mudança na forma de o Estado brasileiro estabelecer modos de 

controle e eficiência para as ações que visem proteger o meio ambiente dentro de seu 
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território23. 

Essa mudança não é trivial, pois parte do reconhecimento de que há nos três Estados 

um ecossistema comum, o Bioma Amazônico. Neste aspecto, se a esfera de proteção não 

somente recai sobre o território, mas sobre a necessidade de se conservar um ecossistema 

compartilhado, os acordos entre o governo brasileiro e os governos do Peru e Colômbia 

auxiliam na interlocução e na proteção desse espaço que cruza as três fronteiras. 

2.2.1 Período entre Conferência de Estocolmo (1972) e Protocolo de Kyoto (1997) 

Uma das mais importantes conferências que apresentou o tema da proteção 

ambiental sob o ponto de vista “holístico” 24 foi a Conferência sobre a Conservação e o Uso 

Racional dos Recurso da Biosfera, ocorrida em Paris no ano de 1968. Sobre tal Conferência, 

afirma Fernando Saavedra: 

"Foi na reunião de 30 de julho de 1968, do Conselho Econômico e Social 
(Ecosoc), quando a Assembleia Geral recomendou que a Organização das 
Nações Unidas convocasse uma conferência mundial sobre os problemas do 
meio ambiente humano, observando que "a poluição do ar e da água, a 
erosão e outras formas de degradação do solo, efeitos colaterais de biocidas, 
resíduos e ruído", estavam afetando " a condição do homem, o seu bem-estar 
físico e mental, dignidade e prazer, direitos humanos básicos, tanto em 
países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos". Mais tarde, na 
Conferência sobre a Conservação e o Uso Racional dos Recurso da Biosfera, 
que é patrocinada pela UNESCO, realizam em paris em 1968, re-enfatizou-
se essa ideia, uma vez que consideram que "o uso racional e conservação 
do meio ambiente humano dependia não só de questões científicas, mas 
também de aspectos políticos, sociais e econômicos que estavam fora do 
âmbito de ação da Conferência de Paris ( SAAVEDRA, 2014, p. 119, 
grifo nosso).  

A constatação da Conferência de 1968 foi um prenúncio do que viria a ser discutido 

no ano de 1972 em Estocolmo e revela que, conforme destacado, a crise ambiental precisaria 

ser endereçada de forma política, social e econômica (SAAVEDRA, 2014, idem, ibidem). 

A Conferência da ONU sobre o Ambien0te Humano de 1972, ocorrida em Estocolmo, 

pode ser apontada como um momento fundamental para a construção das noções 

contemporâneas de meio ambiente (WEISS; JACKSON, 2008, p. 10) 25, bem como de 

                                                           
23 “II Propiciarão, outrossim, o intercâmbio de informações obtidas através das respectivas investigações, com o 
objetivo de colher os dados básicos para o manejo adequado dos recursos naturais renováveis daqueles 
territórios, inclusive mediante o estabelecimento de reservas representativas dos diferentes ecossistemas e 
unidades biogeográficas” (BRASIL, 1976). 
24 “Compreensão do meio ambiente como um todo integrado e interdependente” (FARIAS; COUTINHO, 2015, 
p. 20). 
25 Texto original: The conference was historic in that it brought both developed and developing countries 
together to address environmental issues. At the time, many developing countries feared that environmental 
protection and economic development might be incompatible and that environmental protection policies might 
be an excuse for rich country protectionism, which could be at the expense of economic growth, specifically their 
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princípios normativos que deveriam ser seguidos pela humanidade para a superação da crise 

ambiental. A centralidade do conceito é visível desde os termos iniciais da Declaração: 

1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o 
cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para 
desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e 
tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em 
que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu 
o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem 
precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o 
natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o 
gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma 
(ONU, 1972, p. 1).  

A afirmação da inexistência de separação entre a vida humana e os espaços naturais 

que a cercam levou ao surgimento da ideia de que o Estado deveria ter maior participação na 

proteção ao meio ambiente, ocupando-se principalmente de repensar seu sistema econômico –

sendo esse um dos pontos mais fortes na Declaração desta Conferência, juntamente com o 

conceito de meio ambiente por ela desenvolvido. Conforme apontado anteriormente, essa 

ideia já era perceptível no encontro internacional ocorrido em Paris no ano de 1968, mas foi 

desenvolvida de forma mais ampla quatro anos depois. 

Como já foi discutido no tópico anterior, os documentos em que o Brasil foi partícipe, 

antes da Conferência de Estocolmo, tratavam da fauna e flora como conceitos separados e não 

havia o entendimento nítido de que era necessária uma proteção do meio ambiente como um 

todo, a partir da noção de ecossistema. Desta forma, ao utilizar essa expressão nos acordos 

amazônicos, o Brasil acaba introduzindo a noção de meio ambiente, porém, o modo de 

proteção e de controle sobre tais territórios ainda não havia incorporado os preceitos da 

Conferência de Estocolmo. De acordo com isso, a Conferência de Estocolmo, como um dos 

marcos temporários para as normas internacionais de meio ambiente não pode ser 

desconsiderada ao tratarmos do desmatamento e mudanças climáticas como temas centrais 

para análise deste trabalho, já que se trata do primeiro documento que cobra ações efetivas 

dos Estados para evitar a perpetuação da crise ambiental. 

É possível identificar vários trechos da declaração final que demonstram essa 

perspectiva diferenciada em relação ao protagonismo de que o Estado deveria assumir ao ser 

mais ativo na articulação entre atividade econômica e meio ambiente, principalmente no que 

diz respeito às políticas de desenvolvimento. Veja-se, por exemplo, que é nessa Conferência 

que surge o termo “desenvolvimento sustentável”: 

Princípio 13: Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos 

                                                                                                                                                                                      
own economic growth” (WEISS; JACKSON, 2008, p. 10). 
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recursos e melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam 
adotar um enfoque integrado e coordenado de planejamento de seu 
desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade entre o 
desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente 
humano em benefício de sua população.  
[...] 
As políticas ambientais de todos os Estados deveriam estar encaminhadas 
para aumentar o potencial de crescimento atual ou futuro dos países em 
desenvolvimento e não deveriam restringir esse potencial nem colocar 
obstáculos à conquista de melhores condições de vida para todos. Os 
Estados e as organizações internacionais deveriam tomar disposições 
pertinentes, com vistas a chegar a um acordo, para se poder enfrentar 
as consequências econômicas que poderiam resultar da aplicação de 
medidas ambientais, nos planos nacional e internacional” (ONU, 1972, 
p. 2, grifo nosso). 

Além de destacar um posicionamento atribuindo maior responsabilidade aos Estados, 

principalmente enfrentando as inevitáveis consequências econômicas que a adoção do 

desenvolvimento sustentável poderia ocasionar, outro ponto importante consignado no texto 

final da Declaração da Conferência foi seu princípio 21. A partir desse princípio, foi 

reconhecida a soberania nacional dos Estados sobre seus recursos minerais, mas também 

tornou-se obrigatória a não adoção de práticas que pudessem colocar em risco a saúde 

ambiental de áreas que estivessem fora da jurisdição territorial desses Estados (WEISS; 

JACKSON, 2008, p. 10). 

Durante as décadas seguintes, essas ideias foram alcançando novos patamares. A 

agenda política ambiental tornou-se de fato um tema comum nos debates mundiais. A própria 

declaração final da reunião de Estocolmo já apontava para um reconhecimento bastante 

difundido da realidade da crise ambiental global: 

7- [...] Há um número crescente de problemas relacionados ao meio 
ambiente, que por serem de âmbito regional ou global, ou seu impacto 
internacional comum, exigirão uma ampla colaboração entre as nações, e a 
adoção de medidas por organizações internacionais no interesse de todos. A 
Conferência apela aos governos e aos povos para que unam seus esforços 
para preservar e melhorar o meio ambiente humano em benefício do homem 
e de sua posteridade (ONU, 1972). 

Em linha com as recomendações do ponto 7 da declaração final, ocorreu na cidade do 

Rio de Janeiro em 1992 uma das Conferências mais importantes sobre a proteção ao meio 

ambiente após a Conferência de Estocolmo. A maior parte dos princípios discutidos e 

aprovados na declaração final do Rio-92 projetava um Estado que resguardasse e atuasse para 

que houvesse uma efetiva proteção ambiental (BRANCHER, 2012, p. 97-116). 26 O discurso 

                                                           
26 A pesquisadora igualmente aponta essa maior preocupação de intervenção e cooperação dos Estados para que 
houvesse uma maior proteção Ambiental. “Ainda assim, a Conferência de Estocolmo oportunizou a identificação 
e a compreensão dos problemas ambientais, especialmente porque estão intimamente ligados a questões 
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da efetivação da proteção ao meio ambiente, como foi visto no capítulo anterior, é central para 

superar os problemas do excesso de tratados. Portanto, ainda que não seja um documento 

normativo e que trate especificamente de mudanças climáticas e desmatamento, a Declaração 

do Rio-92 deve ser compreendida como uma iniciativa que buscou organizar o debate 

internacional de meio ambiente, justamente na tentativa de criar um “guia principiológico" 

para definir a atuação internacional. 

2.2.2 Declaração da Rio-92 

Os princípios aprovados pela Declaração do Rio-92 confirmam e aprofundam a 

perspectiva que norteou a Conferência de Estocolmo em 1972 (WEISS; JACKSON, 2008, p. 

11-12)27. No segundo princípio da Declaração Final da Rio-92, podemos ver que é 

reconhecido aos Estados o direito soberano de criar suas próprias políticas ambientais, ao 

mesmo tempo em que se lhes impõe a responsabilidade de controlar os danos ambientais em 

seu território: 

Princípio 2 Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os 
princípios do direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus 
próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e de 
desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua 
jurisdição ou seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros 
Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional (ONU, 1992). 28 

No princípio quinto, vemos a erradicação da pobreza como um requisito indispensável 

ao desenvolvimento sustentável, atribuindo-se essa responsabilidade conjuntamente aos 

Estados e indivíduos: 

Princípio 5: Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa 
essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões 
de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo 
(ONU, 1992). 

Nos princípios sétimo, oitavo e nono da Declaração final da Rio-92, encontramos três 

aspectos do papel do Estado em relação ao desenvolvimento sustentável. Eles apontam 

                                                                                                                                                                                      
econômicas e políticas, assim como iniciou uma mudança na consciência da comunidade mundial e possibilitou 
a celebração de inúmeros acordos e tratados internacionais de preservação ambiental, impulsionando o 
desenvolvimento do Direito Ambiental Internacional”( BRANCHER, 2012, p. 103). 
27 Texto original:“The Rio Declaration on Environment and Development is perhaps the closest inter-
governmental instrument that sets forth principles of environmental law, but it is clearly non-binding, and only 
those provisions that represent customary international law would be regarded as binding” (WEISS; 
JACKSON, 2008, p. 11-12). 
28 O autor Pallemaerts (1993, p. 258) é crítico aos artigos adotados pela Rio-92. Entre eles, o próprio artigo 2º, 
em que ele diz: “thus implicitly qualifying the notion of ‘damage to the environment’ in Principle 2. In this 
perspective the pious exhortation to States to ‘co-operate in an expeditious and more determined manner’ to 
‘develop further’ international law in this field seems altogether cynical”. 
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principalmente pelas ideias de cooperação internacional entre Estados em diferentes estágios 

de desenvolvimento, pela eliminação de padrões de produção, pelo consumo insustentável, 

pela promoção de políticas demográficas adequadas e pelo fortalecimento do intercâmbio de 

conhecimentos científicos que favorecem o desenvolvimento sustentável: 

Princípio 7 Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a 
conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do 
ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a 
degradação do meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a 
responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento 
sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre o 
meio ambiente global e as tecnologias e recursos financeiros que controlam.  
Princípio 8 Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de 
vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os 
padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas 
demográficas adequadas.  
Princípio 9 Os Estados devem cooperar no fortalecimento da capacitação 
endógena para o desenvolvimento sustentável, mediante o aprimoramento da 
compreensão científica por meio do intercâmbio de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, e mediante a intensificação do desenvolvimento, 
da adaptação, da difusão e da transferência de tecnologias, incluindo as 
tecnologias novas e inovadoras (ONU, 1992). 

O princípio décimo da Declaração afirma ser central para tratar de questões ambientais 

a participação de todos os cidadãos interessados e a divulgação de informações (WEISS; 

JACKSON, 2008, p. 14). 29 Por isso, é dever do Estado colocar à disposição da população 

informações relativas ao meio ambiente: 

Princípio 10 A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No 
nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas 
ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive 
informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, 
inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos (ONU, 
1992). 

Ainda sobre a Conferência Rio-92, cabe destacar os princípios décimo primeiro e 

décimo terceiro da Declaração, pois estes atribuem diretamente aos Estados a 

responsabilidade de criar legislações nacionais eficazes, principalmente no que diz respeito à 

proteção ambiental, responsabilizando aqueles que causem danos ambientais: 

                                                           
29Texto original: “The Rio Declaration on Environment and Development reflects the so-called environmental 
culture. Principle 10 calls for individuals to have access to environmental information, for states to encourage 
public awareness and public participation, and for states to provide effective access to judicial and 
administrative organs” (WEISS; JACKSON, 2008, p. 14). 
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Princípio 11 Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas 
ambientais, e os objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir 
o contexto ambiental e de meio ambiente a que se aplicam. As normas 
aplicadas por alguns países poderão ser inadequadas para outros, em 
particular para os países em desenvolvimento, acarretando custos 
econômicos e sociais injustificados. 
Princípio 13 Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à 
responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos 
ambientais. Os Estados irão também cooperar, de maneira expedita e mais 
determinada, no desenvolvimento do direito internacional no que se refere à 
responsabilidade e à indenização por efeitos adversos dos danos ambientais 
causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua 
jurisdição ou sob seu controle (ONU, 1992). 

Na Declaração da Rio-92 também foi identificada a necessidade de se produzir 

informações e dados sobre o meio ambiente, como uma forma de estabelecer uma governança 

global sobre a atuação dos Estados, bem como dar transparência aos resultados obtidos 

(WEISS; JACKSON, 2008, p. 14). 

O conjunto de princípios elencados indica que a Conferência do Rio de Janeiro de 

1992 compreende a figura do Estado como protagonista da proteção ambiental e como 

responsável por repensar e reestruturar suas também matrizes econômicas e sociais (WEISS; 

JACKSON, 2008, p. 105). 

2.2.3 Convenção sobre a Diversidade Biológica e Protocolo de Nagoya 

A CDB e o Protocolo de Nagoya são dois documentos criados para ampliar a proteção 

jurídica sobre os mais diversos ecossistemas e, consequentemente, preservar o equilíbrio 

ecológico da biosfera. Ainda que não abordem especificamente as mudanças climáticas e o 

desmatamento, os dois documentos são importantes para que exista uma maior atenção à 

conservação da biodiversidade, principalmente nos países em desenvolvimento, entre eles o 

Brasil que possui grandes massas territoriais de florestas intocadas entre os seus biomas 

(SCARIOT, 2011).30 

O conceito de diversidade biológica adotado pela Convenção estabelece que 

“diversidade biológica significa a variabilidade de organismo vivos de todas as origens e os 

complexos ecológicos de que fazem parte: compreendendo ainda a diversidade dentro das 

espécies, entre espécies e de ecossistemas”(BRASIL, 2000b, p. 9). No entanto, conforme 

explica Édis Milaré, a proteção à biodiversidade compreende algo que vai além da quantidade 

de espécies: 

Não obstante – e salvo sempre melhor juízo dos biólogos e entendidos no 
                                                           
30 De acordo com a pesquisa de Scariot, há uma estimativa de que há no Brasil, cerca de 170 a 210 mil espécies, 
o que representa algo na faixa de 9,5% da biodiversidade mundial (SCARIOT, 2011). 
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assunto -, a expressão diversidade biológica parece referir-se mais a uma 
pluralidade aritmética e quantitativa de espécies vivas (animais e vegetais) 
diferentes, sem explicitar o vínculo profundo que existe ou pode existir entre 
elas, nem o nexo vital que as faz solidárias e cúmplices na teia da vida. Já o 
termo biodiversidade parece introduzir um conceito novo, não meramente 
numérico ou aritmético, mas constitutivo, a saber: biota, dentro de seu 
âmbito, conserva relações indissolúveis e indissociáveis entre as espécies 
vivas, relações essas que imprimem característica a um determinado 
ecossistema. Em outras palavras, biodiversidade sugere uma vinculação mais 
profunda, direta e essencial dos indivíduos e das espécies coma teia da vida 
em que estão inseridos, traduzindo melhor a unidade na pluralidade e a 
pluralidade na unidade (MILARÉ, 2014, p. 1027).  

Conforme apresentado por Milaré (2014), ainda que a proteção da diversidade 

biológica pareça sugerir, em um primeiro momento, a proteção “aritmética” das espécies, o 

conceito de biodiversidade vai além e nos revela que a intenção da Convenção foi conservar 

as relações indissolúveis e indissociáveis entre as espécies vivas dentro dos mais diversos 

ecossistemas. Assim, a proteção à diversidade biológica torna-se mais uma das obrigações 

ambientais voltadas para os espaços territoriais ocupados por florestas e que abrigam toda um 

ecossistema em delicado equilíbrio. 

Um dos mais importantes objetivos da Convenção foi, além de proteger o patrimônio 

genético dos países não desenvolvidos, o estabelecer mecanismos de repartição de benefícios 

em caso de comercialização ou de utilização de seus recursos naturais por empresas 

estrangeiras (ROURKE et al., 2020, p. 152):  

Art. 1º Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as 
disposições pertinentes, são a conservação da diversidade biológica, a 
utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, 
inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência 
adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos 
sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado 
(BRASIL, 2000b, p. 9, grifo nosso). 

A partir da entrada em vigor da CDB, 39 países criaram leis domésticas para regular o 

acesso aos recursos genéticos da biodiversidade, assim como para o estabelecimento da 

repartição dos benefícios, elementos necessário para que houvesse uma aplicação dessa 

legislação nos territórios nacionais (ROURKE et al., 2020, p. 152). 

O controle do patrimônio genético deve ajudar no controle e na regulamentação do 

acesso das mais diversas ações humanas ao redor dos ecossistemas. Caso o equilíbrio de um 

determinado ecossistema esteja em perigo, por conta do acesso que está sendo feito 

descontroladamente ao patrimônio genético, o Estado no qual esse bioma se insere deve tomar 

todas as medidas cabíveis para assegurar o equilíbrio sustentável (BRASIL, 2000b). 
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Ainda que a CDB tenha conseguido atingir um número elevado de países através do 

estabelecimento de leis nacionais voltadas para essa proteção, entretanto, havia uma “zona 

cinzenta” sobre como tais normas deveriam ser respeitadas por Estados que não eram 

signatários dessa Convenção, mas que exploravam a diversidade biológica de outros países a 

partir de suas empresas. Paralelamente, havia uma incerteza sobre a abrangência dos 

conceitos de proteção legal nos diversos países. Isso porque, quando os países internalizaram 

as normas de proteção à diversidade biológica, vários deles (inclusive o Brasil), aumentaram o 

alcance de proteção que constava originalmente na CDB, o que causou uma certa insegurança 

em nível global. O Protocolo de Nagoya surge a partir da necessidade de complementação da 

CDB. 

O Protocolo de Nagoya, assinado em 29 de outubro de 2010, tem como denominação 

completa “Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e 

Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade 

Biológica”. Esse nome sugere a intenção de o Protocolo ser um texto complementar à CDB. 

Esse protocolo foi forjado para promover uma harmonização entre as diversas legislações 

nacionais, bem como para estabelecer um sistema internacional de informações e compliance 

entre os países: 

“O objetivo econômico do Protocolo de Nagoya era explícito. A CDB, 
conforme foi inicialmente formada, carecia de uma estrutura legal para a 
aplicação transfronteiriça de suas regras. Os governos dos países usuários 
não eram obrigados a responder a reclamações ou ajudar outros. Após seis 
anos de negociações, o Protocolo de Nagoia trouxe "maior segurança 
jurídica e transparência" em relação ao intercâmbio de recursos genéticos, ao 
mesmo tempo em que "reafirma e esclarece o amplo escopo econômico [da 
CDB]". Além disso, abordou questões relativas à pesquisa científica, 
também negligenciadas pela CDB e criou novas disposições de aplicação 
para as nações usuárias e fornecedoras implementarem em seus respectivos 
sistemas jurídicos nacionais (HALABI, 2018, p. 43-45, tradução 
nossa).31 

Conforme destacado por Sam Halabi, foram precisos seis anos de negociação para 

estabelecer um acordo que pudesse trazer segurança jurídica e transparência para os processos 

de troca de material genético com interesse comercial entre os países. Mesmo diante desse 

novo protocolo internacional, ainda permanece, como observam diversos pesquisadores, um 
                                                           
31 Texto original:“The economic purpose of the Nagoya Protocol was explicit. The CBD as it was initially 
formed lacked a legal framework for cross-border application of its rules. User country governments were not 
obligated to address complaints or assist others. After six years of negotiations, the Nagoya Protocol brought 
"greater legal certainty and transparency" regarding the exchange of genetic resources while "reaffirm[ing] and 
clariffying] the [CBD's] broad economic scope." It further addressed issues concerning scientific research, also 
neglected by the CBD and created new enforcement provisions for user and provider nations to implement 
within their respective national legal systems” (HALABI, 2018, p. 43-45) 
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cenário de insegurança jurídico em torno dos conceitos e da abrangência das normas nacionais 

sobre o tema:      

O efeito da CDB e do Protocolo de Nagoya é que há uma variedade de 
regras e regulamentações domésticas para o acesso a recursos genéticos em 
todo o mundo. Alguns países estão operando sob o regime de ABS delineado 
na CDB, outros concordaram em cumprir tanto a CDB quanto o Protocolo de 
Nagoya, e outros ainda não implementaram as leis domésticas de ABS, 
apesar de serem Partes de um ou de ambos os instrumentos (ROURKE et 
al., 2020, p. 156, tradução nossa).32 

No entanto, ainda que possam existir diversas interpretações, de acordo com as 

diferentes leis domésticas que concretizaram os mecanismos de acesso e controle do 

patrimônio genético, bem como as formas da repartição de benefícios prevista na Convenção 

e depois aprimorada pelo Protocolo de Nagoya, Rourke, Halabi, Burci e Katz destacam que a 

segurança jurídica e a transparência são frutos do estabelecimento de um padrão mínimo. Sob 

esse ponto de vista, usuários de biodiversidade teriam que, ao menos, buscar o consentimento 

prévio de autoridades locais para acessar a biodiversidade local e estabelecer um acordo 

mútuo para a utilização desses recursos (ROURKE et al., 2020). 

Dessa forma, pode-se sustentar que, ainda que a legislação brasileira de biodiversidade 

(Lei nº 13.123/2015) (BRASIL, 2015) possa ter conflitos com os conceitos utilizados pelos 

documentos internacionais, há possibilidade de superação desse efeito negativo de tradução 

destacado por Edith Brown Weiss através do estabelecimento de padrões mínimos para o 

funcionamento do mesmo instrumento jurídico em todos os países que pretendem legislar 

sobre sua biodiversidade. O Brasil ratificou o acordo no dia 12 de agosto de 2020, através da 

publicação no Diário Oficial da União, do Decreto legislativo nº 136/2020 (BRASIL, 2020), 

após quase 10 anos da assinatura do Protocolo. 

  

2.2.4 Protocolo de Kyoto e mercado de carbono na proteção contra o desmatamento 

O aumento de queimadas foi e é uma das principais preocupações levantadas pelo 

Protocolo de Kyoto de 1992. Esse tratado internacional foi criado a partir da constatação 

científica de que as emissões de carbono estavam prejudicando a sustentabilidade da vida no 

planeta, dado o aumento da temperatura no globo pelo agravamento do efeito estufa (ONU, 

                                                           
32 Texto original: The effect of the CBD and the Nagoya Protocol is that there are a variety of domestic rules 
and regulations for accessing genetic resources all around the world. Some countries are operating under the 
ABS regime outlined in the CBD, others have agreed to comply with both the CBD and the Nagoya Protocol, 
and others still are yet to implement domestic ABS laws despite being Party to one or both of these instruments 
(ROURKE et al., 2020, p. 156). 
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2015a).33 

A comunidade científica defendia a necessidade de reduzir as emissões de gases 

causadores do efeito estufa e de evitar que houvesse um aumento do buraco da camada de 

ozônio34. Diante desse clamor, o Protocolo surgiu como o primeiro grande tratado 

internacional com o objetivo de evitar mudanças climáticas que fossem ocasionadas pela 

atividade humana. O contexto de criação deste documento é marcado por um período em que 

a "globalização" da economia começava a alcançar os temas políticos, como o caso da 

proteção ambiental (ALVES, 2012, p. 11-51). 35 

O documento, tomando por base o grau de desenvolvimento econômico, divide os 

países em países desenvolvidos e não desenvolvidos. Essa distinção é crucial para definir as 

metas específicas para os países diminuírem suas emissões ao longo dos anos.  

Um dos principais instrumentos desenvolvidos por esse tratado para equalizar a 

emissão dos gases causadores do efeito estufa foi aquilo que passou a ser conhecido como 

mercado do carbono. Este mercado pode funcionar de três formas: o comércio internacional 

de emissões, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (inglês Clean Devolopment 

Mechanism (CDM)) e a implementação conjunta, que são acordos bilaterais de cooperação. 

De forma resumida, o comércio internacional de emissões funciona a partir de compra 

e venda de permissões. Estados e organismos intergovernamentais, como a European Union’s 

Emissions Trading Scheme, emitem permissões para os poluidores comprarem e venderem 

entre si “créditos carbono”. Aqueles que poluem mais compram daqueles que poluem menos. 

Assim, existiria uma certa “equivalência” (GILBERTSON; REYES, 2009, p. 20). 

                                                           
33 Texto original: “Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric 
concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural greenhouse effect, and that this 
will result on average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere and may adversely affect 
natural ecosystems and humankind” (ONU, 2015a). 
34 Texto original: “Concerned that human activities have been substantially increasing the atmospheric 
concentrations of greenhouse gases, that these increases enhance the natural greenhouse effect, and that this 
will result on average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere and may adversely affect 
natural ecosystems and humankind” (ONU, 2015a). 
35 “O final do século XX e o início do século XXI representam um período marcado pela implosão das fronteiras 
de mercado e de idéias proporcionadas pela globalização ou mundialização, mas que também deu impulso a uma 
nova dinâmica de desenvolvimento, denominada “sustentável” deixando para trás um padrão de domínio da 
natureza pelo ser humano para erigir um conceito de interação entre um e outro, buscando minimizar os 
impactos negativos sobre o meio ambiente e oportunizando a construção de um Estado Socioambiental de 
Direito, em que a proibição do retrocesso jurídico em prol do ambiente e o mínimo essencial ecológico figuram 
como compromisso assumido pela Constituição. O Estado, no contexto da constitucionalização da proteção 
ambiental, possui responsabilidade em manter o meio ambiente sadio e equilibrado, já que o texto constitucional 
confere também à coletividade tal tarefa. Além dessa atribuição legal (responsabilidade), há também o dever de 
resposta às suas ações na consecução de seus atos (responsividade) e aqui especificamente direcionada para uma 
análise dos objetivos em relação à proteção ambiental, equilíbrio ecológico e controle da utilização dos recursos 
naturais” (ALVES, 2012, p. 13). 
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O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) funciona a partir da lógica do 

investimento. Ao invés de diminuir as emissões no local, empresas, governos e indivíduos 

podem financiar projetos que ajudem nas emissões de carbono em outros países. Os 

investimentos podem ser direcionados para diferentes tipos de projetos, que podem incluir, 

por exemplo, a construção de hidroelétricas ou a captura de metano produzido na pecuária. O 

cálculo da quantidade de carbono salva é feito a partir da presunção do quanto de carbono 

deixou de entrar na atmosfera por conta do projeto em que se fez o investimento 

(GILBERTSON; REYES, 2009, p. 11). 

Assim, como destacado por Edith Brown Weiss, existe uma clara distinção entre 

países desenvolvidos e não desenvolvidos no documento internacional, que divide os países 

conforme sua “evolução econômica”. Cabe aqui destacar duas passagens do Protocolo de 

Kyoto que trata, especificamente da promoção de práticas sustentáveis: a de manejo florestal 

(art. 2º) e a do Mercado de Carbono (art. 17º). 

Art. 2º 
1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, 
a fim de promover o desenvolvimento sustentável, deve:  
(a) Implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo com suas 
circunstâncias nacionais, tais como: 
(ii) A proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gases de 
efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em 
conta seus compromissos assumidos em acordos internacionais 
relevantes sobre o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis 
de manejo florestal, florestamento e reflorestamento; [...] 
 
Art. 17º  
A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e 
diretrizes relevantes, em particular para verificação, elaboração de relatórios 
e prestação de contas do comércio de emissões. As Partes incluídas no 
Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de 
cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Qualquer comércio 
deve ser complementar a ações domésticas destinadas a atender os 
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, 
assumidos sob esse Artigo (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

Os dois artigos são relevantes para o contexto nacional pois, o fato do Brasil possuir a 

2ª maior área florestal do mundo, com 59% do seu território sendo composto de florestas 

naturais (G1, 2020), torna-o um dos maiores responsáveis mundiais na manutenção de áreas 

nativas. Além disso, pela lógica do mercado de carbono, o Estado brasileiro se tornaria um 

grande “vendedor”, pois aqueles que poluem mais comprariam daqueles que poluem menos. 

(GILBERTSON; REYES, 2009, p. 20). 

     Sendo que a proteção de sua riqueza ambiental é um dos principais motivos da 
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criação do mercado de carbono e sabendo dessa responsabilidade, o Brasil se tornaria um dos 

principais alvos dos países “poluidores”, pois estes tentariam buscar um “salvo conduto” nas 

florestas brasileiras. No entanto, o mercado de carbono não foi regulamentado na assinatura 

do Protocolo e o próprio Brasil não esté submetido às delimitações do acordo, pois conforme 

art. 2º, § 3 e art. 3º, §14, ficou definido que somente os países desenvolvidos teriam que 

cumprir as metas de redução nesse primeiro momento. 

Após a Conferência ocorrida em Kyoto e suas devidas ratificações durantes os anos 

seguintes, foram realizadas diversas reuniões globais sobre o protocolo e seus objetivos. As 

principais reuniões foram aquelas organizadas pelas próprias Nações Unidas, através de seu 

órgão subsidiário United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

Anualmente os membros interessados nas mudanças climáticas se reúnem na Conferência das 

Partes  (COP) para discutir e tomar decisões relacionadas às políticas definidas no Protocolo 

de Kyoto, entre outras ações previamente estabelecidas (ONU, c2021). 

Uma das principais reuniões a discutir a formalização do mercado de carbono foi a 

COP-12 realizada em Nairóbi, primeira reunião a ocorrer após a entrada em vigor do 

Protocolo de Kyoto. Essa reunião deu início ã discussão do REDD (STUMP; PEDRO, 2006). 

A sigla surgiu da tentativa de reduzir o desmatamento em países não desenvolvidos. No caso 

brasileiro, em 2006, as emissões por queimadas respondiam por quase ⅓ do total de emissões 

do país (STUMP; PEDRO, 2006). Em sua participação, o Brasil apontou que não existiria 

equidade na relação entre os países, caso não houvesse uma ajuda voluntária dos países 

desenvolvidos. Além disso, refutou com veemência o mercado de carbono como solução, pois 

acreditava que tal mecanismo incentivaria os países desenvolvidos a não tomaram parte na 

preservação ambiental, devido à possibilidade de simplesmente comprarem sua quota de 

preservação de países não desenvolvidos (STUMP; PEDRO, 2006). 

Na COP-13, a partir dessa estratégia de ajuda voluntária, o Brasil conseguiu angariar 

do governo norueguês o valor de 500 milhões de dólares para financiar a preservação florestal 

brasileira. Desse valor, criou-se o Fundo Amazônia pelo Decreto nº 6.527/2008 (STUMP; 

PEDRO, 2008). 

A criação desse fundo pode ser lida como uma tentativa de o Brasil enfrentar o 

problema de ineficiência operacional traçado por Edith Brown Weiss. Diante da percepção 

dos contextos diversos e dos diferentes papéis que cada país deveria ocupar na preservação do 

meio ambiente, principalmente no que diz respeito à preservação das florestas nativas, o 

Brasil buscou recursos externos capazes de suprir, ao menos em parte, a escassez de recursos 

domésticos. 
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é importante notar que, a partir da criação do Fundo Amazônia e do convencimento de 

países desenvolvidos, como a Noruega, a investir na preservação ambiental de um país não 

desenvolvido, como o Brasil, houve a estratégia de superar a ineficiência de um Protocolo 

inicialmente traçado em 1992, para que fosse possível alcançar resultados nas décadas 

seguintes. Contudo, faltava ainda que essa estratégia e sua provável solução nacional fosse 

reconhecida em documentos internacionais. 

Isso ocorreu na COP-19, na cidade de Varsóvia, com a criação do Marco de Varsóvia 

para o REDD+. A partir desse novo entendimento internacional, países poderiam compensar 

sua ausência de resultado em diminuir emissões de carbono ao investir diretamente, de forma 

voluntária, em países que estivessem preservando suas florestas nacionais. No entanto, tais 

países precisam comprovar o manejo sustentável de suas florestas e os aumentos dos estoques 

de carbono florestal (BRASIL, 2016a). 

2.2.5 Acordo de Paris 

Em que pese o esforço internacional para construir um arcabouço normativo capaz 

de proteger os recursos naturais e ampliar a ação dos Estados para que houvesse um esforço 

garantir um desenvolvimento humano sustentável, esse conjunto de normas ainda se mostra 

insuficientes para minimizar e conter os riscos potenciais de mudanças climáticas e 

degradação ambiental global (ANTON, 2012b, p. 64-72).36 O reconhecimento dessa 

insuficiência é registrado no preâmbulo do Acordo de Paris: 

 
DECRETO Nº 9.073, DE 5 DE JUNHO DE 2017 
(...) 
Reconhecendo que a mudança do clima é uma preocupação comum da 
humanidade, as Partes deverão, ao adotar medidas para enfrentar a mudança 
do clima, respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações em 
matéria de direitos humanos, direito à saúde, direitos dos povos indígenas, 
comunidades locais, migrantes, crianças, pessoas com deficiência e pessoas 
em situação de vulnerabilidade e o direito ao desenvolvimento, bem como a 
igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e a equidade 
intergeracional, (...) 
 
Reconhecendo a necessidade de uma resposta eficaz e progressiva à ameaça 
urgente da mudança do clima com base no melhor conhecimento científico 
disponível (...) (BRASIL, 2017). 

Em seu art. 2º, o Acordo de Paris, formulado em 2015, traz metas arrojadas para as 

partes signatárias, que demonstram não só a preocupação com o futuro do planeta, como 

                                                           
36 O autor, ao comentar os preparativos para a Rio+20, destaca que todos os esforços da comunidade 
internacional para criar uma solução baseada no Desenvolvimento Sustentável falharam, pois não estamos em 
condições melhores. 
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também a intenção de mudança da relação entre o meio ambiente e o sistema econômico, 

como já havia sido destacada na Rio-9237: 

Art. 2º- 1. Este Acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, 
incluindo seu objetivo, visa fortalecer a resposta global à ameaça da 
mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos 
esforços de erradicação da pobreza, incluindo: 
(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em 
relação aos níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar esse 
aumento da temperatura a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, 
reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos 
da mudança do clima; 
 (b) Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da 
mudança do clima e promover a resiliência à mudança do clima e um 
desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa, de uma maneira 
que não ameace a produção de alimentos; e 
(c) Tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um 
desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa e resiliente à 
mudança do clima. 
 2. Este Acordo será implementado de modo a refletir equidade e o princípio 
das responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas 
capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. (BRASIL, 
2017). 

A partir das definições do art. 2º, o que se vê são diversas metas e princípios para que 

os Estados possam alcançar, de forma individual, os objetivos traçados no Acordo. Esse foi 

um dos pontos de destaque das discussões que ocorreram durante a confecção do documento e 

que deve ser ressaltado. Enquanto os negociadores dos países africanos, insulares e latino-

americanos lutavam para que houvesse definição de robustas metas de redução e que fosse 

prevista a manutenção da temperatura global abaixo de 2ºC, outros países não viam com bons 

olhos esses objetivos-meta tão altos (RAJAMANI; WERKSMAN, 2018, p. 2). Ainda que na  

redação final do artigo tenha adotado a versão do aumento de apenas 1,5ºC como meta 

coletiva. Entretanto, conforme bem apontam Lavanya Rajamani e Jacob Werksman (2018, p. 

4): 

“Nossa análise do caráter legal da meta de temperatura no Artigo 2.1 (a) —
como testado em relação aos parâmetros de referência de localização, 
idioma, precisão e conteúdo normativo — sugere que, conquanto as metas 
tenham um papel importante para a definição da vinculação jurídica do 
acordo e a clarificação dos objetivos da Convenção, não pode ser dito que 
tais fatores possam criar uma distinção entre as obrigações individuais e 
coletivos para as partes. Pode ser possível construir um orçamento global de 
carbono e caminhos de emissões globais consistentes com a meta de 

                                                           
37 Rio-92: Declaração Final. Conforme pode ser visto no Princípio 5 da Declaração final da Rio-92, já havia sido 
definido naquela conferência a importância da erradicação da pobreza aliado a redução de disparidades de 
padrões de vida. “Princípio 5 Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as 
disparidades de padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo” 
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temperatura, mas as Partes não concordaram com tal orçamento ou caminhos 
que criem obrigações legais individuais ou coletivas específicas. A meta de 
temperatura, no entanto, terá relevância operacional importante no 
acompanhamento do progresso coletivo das Partes e no incentivo a uma 
maior ambição individual e coletiva ao longo do tempo” (RAJAMANI; 
WERKSMAN, 2018, p. 4, tradução nossa). 38. 

Essa concepção baseada no estabelecimento de metas individuais aos Estados-parte 

deixa claro que, diante das dificuldades do estabelecimento de instrumentos generalizados e 

vinculativos, tomou-se a opção por um acordo operacional, como apontam Ralph Bodle e 

Sebastian Oberthür em seu estudo sobre a estrutura legal do Acordo: 

“Em sua essência, o conteúdo do Acordo de Paris é estruturado em torno de 
seu propósito abrangente. Estipula uma obrigação geral das partes de envidar 
esforços nesse sentido e elabora esta obrigação geral em disposições 
temáticas específicas (veja figura 5.2)” (BODLE; OBERTHÜR, 2017, p. 
95).39 

Figura 2 - Estrutura do Acordo de Paris 

 
Fonte: BODLE; OBERTHÜR, 2017. 

                                                           
38 Texto original: “Our analysis of the legal character of temperature goal in Article 2.1(a)—as tested against 
the benchmarks of location, language, precision and normative content—suggests that, while the goal plays a 
key role in setting the vision for this legally binding agreement and clarifying the objective of the Convention, it 
does not in itself create distinct individual or collective legal obligations for Parties. It may be possible to 
construct a global carbon budget and global emissions pathways consistent with the temperature goal, but the 
Parties did not agree to such a budget or pathways as creating specific individual or collective legal obligations. 
The temperature goal will, nonetheless, have important operational relevance in tracking Parties' collective 
progress and in encouraging greater individual and collective ambition over time” (RAJAMANI, 2018, p. 4) 

39 Texto original: “At its core, the Paris Agreement’s content is structured around its overarching purpose. It 
stipulates a general obligation on parties to make efforts towards this purpose and elaborates this general 
obligation in specific thematic provisions” (BODLE; OBERTHÜR, 2017, p. 95) 
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Segundo o diagrama desenhado pelos autores, toda a estrutura legal e a arquitetura do 

Acordo funcionam em torno do alcance das metas-objetivos do art. 2º, através da previsão de 

uma sistematização de ações progressivas que devem ser tomadas pelos Estados-parte para 

progressivamente melhorarem seu desempenho na redução de suas contribuições para o efeito 

estufa (BODLE; OBERTHÜR, 2017, p. 96). 

O art. 4º pode ser tomado como um exemplo desse desenho do acordo, já que 

estabelece metas diferentes que devem cumpridas a longo prazo por todos os países 

(desenvolvidos, em desenvolvimento e países de menor desenvolvimento) de modo a atingir 

patamares adequados de contribuições para a redução da emissão de gases do efeito estufa. 

Esse artigo define que a contribuição nacional será adequada ú sua própria métrica de 

progressão: 

Art. 4º [...]3. A contribuição nacionalmente determinada sucessiva de cada 
Parte representará uma progressão em relação à contribuição nacionalmente 
determinada então vigente e refletirá sua maior ambição possível, tendo em 
conta suas responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas 
capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais (BRASIL, 2017). 

Além disso, no ponto 13 do art. 4º, é destacado que: 

Art. 4º [...] 14. As Partes devem prestar contas de suas contribuições 
nacionalmente determinadas. Ao contabilizar as emissões e remoções 
antrópicas correspondentes às suas contribuições nacionalmente 
determinadas, as Partes devem promover a integridade ambiental, a 
transparência, a exatidão, a completude, a comparabilidade e a consistência, 
e assegurar que não haja dupla contagem, de acordo com orientação adotada 
pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Acordo. 
(BRASIL, 2017). 

Essas duas previsões permitem entender de que modo a implementação do Acordo de 

Paris será medida a partir do desempenho de cada país e como cada Estado-parte deverá 

contabilizar suas contribuições e informá-las, de acordo com a orientação adotada pelo 

documento. Além das responsabilidades individuais que os Estados-parte poderão adotar, um 

outro compromisso essencial para que exista uma equidade entre os diferentes Estados e suas 

capacidades foi a previsão de que os países desenvolvidos apoiem os países em 

desenvolvimento, para que eles também possam alcançar suas metas, sem que se demande 

uma contrapartida para esse apoio. 

Art. 9 - As Partes países desenvolvidos devem prover recursos financeiros 
para auxiliar as Partes países em desenvolvimento tanto em mitigação como 
em adaptação, dando continuidade às suas obrigações existentes sob a 
Convenção. (BRASIL, 2017). 

Por conta de sua redação aberta, não vinculativa, mas, ao mesmo tempo, com um 
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aspecto de governança e compartilhamento de obrigações, o texto do Acordo de Paris 

conseguiu ser considerado o primeiro acordo “verdadeiramente” universal que pretende impor 

metas e ações aos países visando diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa e 

salvaguardar o planeta Terra de uma possível mudança climática. Ainda que os EUA tenham 

deixado formalmente o acordo em 2020 e voltado em 2021, países como China, Índia, Rússia 

e Alemanha (RITCHIE; ROSER, 2020), que estão entre os cinco que mais emitem poluição, 

se comprometeram a reduzir drasticamente suas emissões até 2050(JACKSON, 2018). 

Embora se trate de um Acordo recente e que ainda terá consequências práticas a serem 

estudadas, parece possível, entretanto, sugerir que algumas de suas inovações estão alinhadas 

com as críticas apresentadas pela Professora Edith Brown Weiss, como é o caso do respeito à 

capacidade de cada parte em implementar as metas que lhe são cabíveis, reconhecendo assim 

as diversas obrigações que devem ser impostas aos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Tal previsão busca não apenas evitaria uma possível ausência de 

implementação do acordo pela falta de capacidade em se comprometer com metas específicas, 

como também a ocorrência daquilo que Weiss chamou de ineficiência operacional, dado que, 

sem os apoios necessários, cada país assumiria somente as metas e objetivos que julgasse 

pertinentes e factíveis. 
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Capítulo 3: Leis nacionais 

Assim como ocorreu no plano internacional, o Brasil também adotou suas primeiras 

legislações com temas ambientais nas décadas de 1930 e 1940. Tais leis tinham uma nítida 

preocupação com a fauna e flora (WEISS; JACKSON, 2008, p. 9), como é o caso do Decreto 

nº 23.793/1934 (BRASIL, 1934a), que introduziu o primeiro Código Florestal na legislação 

brasileira, o Decreto nº 24.114/1934 (BRASIL, 1934b), que criou o regulamento da Defesa 

Sanitária Vegetal e o Decreto-Lei nº 794/1938 (BRASIL, 1938), que criou o código de pesca 

e entre algumas normas mais específicas (MILARÉ, 2014). 

No Estado Brasileiro, a primeira legislação que apresentou o conceito de meio 

ambiente, e estruturou a política ambiental nacional, assim como foi definido na Declaração 

de Estocolmo de 1972, foi a Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), que introduziu em nosso país 

a Política Nacional do Meio Ambiente. É a partir dessa legislação que o Estado brasileiro 

começou a organizar sua estrutura jurídica voltada aos problemas ambientais. Até então, a 

exemplo do que foi destacado quando da discussão em torno das legislações internacionais 

sobre desmatamento e mudanças climáticas, a preocupação com o tema ambiental não 

incorporava a proteção ao meio ambiente de forma sistêmica, mas apenas consideram a fauna 

e flora como âmbitos de proteção desassociados. 

3.1 Os primórdios da proteção contra o desmatamento e mudanças climáticas no Brasil 

Assim como já foi destacado previamente, é apenas a partir do Protocolo de Kyoto que 

surgem movimentos internacionais com o objetivo de evitar as mudanças climáticas geradas 

pela intervenção humana na natureza, principalmente reduzindo a emissão de gases 

causadores do efeito estufa, sendo o desmatamento um dos principais fatores que aumentam 

consideravelmente tais emissões40.  

Ainda que o Código Florestal Brasileiro de 1934 tenha sido publicado por um regime 

provisório, em um período conturbado da política brasileira, o documento tinha como 

principal efeito transformar as florestas existentes do território nacional em bens de interesse 

comum. 

Ao classificar as florestas como bem comum, esse Código Florestal apresentou 

algumas esferas de proteção que já identificavam a importância dessas áreas para que 

houvesse uma maior qualidade de vida humana. Como é o caso dos art. 4º e 5º, que assim 

dispõem: 

                                                           
40 Vide Nota de rodapé 14. 
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Art. 4º Serão consideradas florestas protectoras as que, por sua localização, 
servirem conjuncta ou separadamente para qualquer dos fins seguintes: 
a) conservar o regimen das aguas; 
b) evitar a erosão das terras pela acção dos agentes naturaes; 
c) fixar dunas; 
d) auxiliar a defesa das fronteiras, de modo julgado necessario pelas 
autoridades militares; 
e) assegurar condições de salubridade publica; 
f) proteger sitios que por sua belleza mereçam ser conservados; 
g) asilar especimens raros de fauna indigena. 
 
Art. 5º Serão declaradas florestas remanescentes: 
a) as que formarem os parques nacionaes, estaduaes ou municipaes; 
b) as em que abundarem ou se cultivarem especimens preciosos, cuja 
conservação se considerar necessaria por motivo de interesse biologico ou 
estetico; 
c) as que o poder publico reservar para pequenos parques ou bosques, de 
gozo publico. (BRASIL, 1934). 

O Código Florestal de 1934, ao indicar quais características das florestas de tipo 

“protetoras” e “remanescentes" aponta para o reconhecimento da necessidade de proteção 

dessas áreas no intuito de impedir que o desmatamento trouxesse consequências indesejadas 

para a coletividade. Aliado aos art. 4º e 5º, o Código Florestal de 1934 introduziu na 

legislação nacional a inalienabilidade desses dois tipos florestais, bem como a proibição do 

corte de árvores nessas áreas (BRASIL, 1934)41.  

É importante destacar que, ainda que a intenção de proteção jurídica das florestas 

possa demonstrar um interesse na preservação ambiental, em um período histórico no qual as 

discussões sobre meio ambiente ainda não permearam no cenário internacional, o 

desmatamento ocorreu de forma extrema e veloz em várias regiões brasileiras. Conforme 

destaca o Professor Carlos José Caetano Bacha, entre 1912 e 1995, as regiões mais 

desenvolvidas do Brasil perderam 74,2 milhões de hectares de cobertura florestal:  

Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica (1998), em 1912 os Estados das 
regiões Sul e Sudeste detinham cobertura florestal de aproximadamente 48,9 
e 33,9 milhões ha, respectivamente. Em 1995, as coberturas florestais dessas 
regiões eram de, respectivamente, 4,4 e 4,2 milhões ha. Em 83 anos, as 
regiões mais desenvolvidas do Brasil perderam 74,2 milhões de ha. A partir 
de meados da década de 70, o desmatamento intensificou-se na Amazônia 
Legal. Entre 1975 e 1999, essa região perdeu 44,9 milhões de hectares 
(INPE, 2000), o que corresponde a pouco menos do que duas vezes o 
território do Reino Unido (BACHA, 2004, p. 397-398). 

Em seu texto, o autor destaca que, a remoção da cobertura florestal brasileira 

                                                           
41 “Art. 22. É prohibido mesmo aos proprietarios:[...] g) cortar arvores em florestas protectoras ou remanescentes 
(excluidos os parques), mesmo em formação, sem licença previa da autoridade florestal competente, observados 
os dispositivos applicaveis deste codigo, ou contrariando as determinações da mesma autoridade” (BRASIL, 
1934). 
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ocorre com o intuito de dar lugar a outras atividades como as agropecuárias, as industriais 

(inclusive a mineração), as de infraestrutura econômica (como estradas e hidrelétricas, por 

exemplo) ou as referentes à expansão urbana. Sendo assim, ainda que o Código Florestal de 

1934 tenha sido criado para estabelecer um "antídoto" para essa prática de destruição das 

florestas, ele foi pouco efetivo em termos práticos.  É ainda Bacha quem sugere uma 

explicação para essa ineficácia: 

A razão para isto pode ser encontrada no tipo de desenvolvimento adotado 
pelo País. Este privilegiou o desenvolvimento de atividades industriais e 
urbanas, as quais implicavam certo desmatamento. Para financiar essas 
atividades, o Estado adotou política cambial e fiscal que transferia parte da 
renda da agropecuária para as atividades industriais. Manter a agropecuária 
expandindo era, dentro desta política desenvolvimentista, um elemento 
importante. Isto explica por que o governo federal não alocou recursos para 
cumprir o que estava estabelecido no Código Florestal de 1934 (BACHA, 
2004, p. 409). 

Nesse sentido, quando surge o 2º Código Florestal Brasileiro em plena ditadura 

civil-militar, em 1965, o contexto de destruição da cobertura florestal já era crítico. Não 

obstante, a nova lei não alterou consideravelmente o código anterior (1934). Destaca-se as 

principais modificações, conforme se vã do quadro abaixo: 

Quadro 1 - Comparação entre os códigos florestais de 1934 a 1965 
 

Item Código Florestal de 1934 Código Florestal de 1965 

Áreas consideradas 
dentro da 
propriedade 

Três áreas: a de exploração livre, a 
que implicava manter, no mínimo 
25% com florestas nativas (a título 
de reserva legal)e as matas ciliares. 

Três áreas: florestas de preservação permanente 
(onde se incluem matas ciliares e outras áreas), a 
reserva legal e as áreas de livre uso. 

Dimensão da reserva 
legal 

No mínimo 25% da propriedade, 
independentemente da localização 
dela. 

No mínimo 20% da propriedade situada no 
Sudeste e Sul e na parte sul do Centro-Oeste. E no 
mínimo 50% da área da propriedade situada na 
parte norte da Região Centro-Oeste e na Região 
Norte. 

Exigência de Plano 
de Manejo 

Não específica. Necessária para explorar as florestas nativas 
situadas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

Autorização para 
explorar as florestas 

Para as florestas situadas próximas 
de rios e estradas de ferro. 

Necessária para a exploração de todas as florestas 
nativas. 

Reposição Florestal Apenas para os grandes 
consumidores de produtos florestais. 

Todos os consumidores de produtos florestais 
devem fazer reposição florestal. Os grandes 
consumidores devem ter plantios próprios ou 
florestas manejadas de modo sustentável. 

Áreas de Preservação Matas ciliares. Matas ciliares, áreas em topos de morros e áreas 
muito inclinadas. 

Fonte: BACHA, 2004, p. 411. 
 

Conforme pode ser visto do quadro acima, o novo diploma pouco alterou da proteção 

jurídica das florestas. O próprio art. 3º, específico para caracterizar uma floresta permanente, 
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é praticamente idêntico ao original de 1934, ou seja, não houve uma ampliação da esfera de 

proteção sobre a cobertura florestal. 

Não houve, assim, modificações jurídicas substantivas entre os códigos de 1934 e 

1965, talvez porque, em sua estrutura profunda, se tenham mantido as linhas mestras do do 

projeto de desenvolvimento político-econômico do país. Desta forma, o desmatamento 

continuou a ocorrer em todo o território nacional e mais especificamente em regiões que ainda 

não haviam sido tão fortemente impactadas antes, como na região da Amazônia Legal.42 

3.2 Política Nacional do Meio Ambiente e Constituição Federal de 1988 

Juntamente com uma Política Nacional do Meio Ambiente, era necessário que o 

Estado formulasse toda uma rede de proteção ambiental, realizando uma gestão pública do 

meio ambiente com instituições, delimitando funções e responsabilidades. Toda essa 

configuração foi chamada de Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 

(LEUZINGER; CUREAU, 2008).43 

Conforme redação do art. 6º da lei, o SISNAMA é definido como um conjunto de 

órgãos e entidades de todas as esferas federativas responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental: 

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

                                                           
42Segundo Bacha (2004, p. 412): “Apesar de sua maior rigorosidade, as medidas de comando e controle foram 
pouco aplicadas. Essas medidas não condiziam com outras adotadas pelo governo federal, tais como: Estímulos 
econômicos (via crédito rural e política de garantia de preços) para a expansão da produção agropecuária na 
década de 70 e na primeira metade da década de 80. Isto explica o avanço da agropecuária em direção ao Centro-
Oeste, o qual, necessariamente, implicou aceleração do desmatamento nesta região. Os governos (federal, 
estaduais e municipais) ampliaram a malha rodoviária de 548 mil km em 1964 para 1.502 mil km em 1988, o 
que permitiu o acesso a áreas antes isoladas. • O governo federal dava incentivos econômicos para projetos 
agropecuários na Amazônia e no Nordeste (por meio da SUDAM e SUDENE), projetos esses que implicavam 
desmatamentos. • Diversos conflitos surgiram entre a legislação florestal e outras legislações federais. Por 
exemplo, o estatuto da terra garantia a posse da terra àquele que lhe fizesse benfeitoria. Uma dessas benfeitorias 
era a limpeza da área, ou seja, o seu desmatamento.” 
43 “De forma mais específica, a Lei n o 6.938/1981 apresenta importantes definições para os fins da aplicação das 
normas de Direito Ambiental, como as de meio ambiente, poluição, poluidor, degradação da qualidade ambiental 
e recursos ambientais. Instituiu, também, o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, composto de órgãos 
e entidades federais, estaduais e municipais responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Na 
condição de órgão consultivo e deliberativo, foi criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama, cujas 
competências encontram-se definidas no art. 8o da Lei. Dentre elas, destacam-se o poder para estabelecer, 
mediante proposta do Ibama, normas e critérios para licenciamento ambiental; para determinar, privativamente, 
normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações; e para 
editar normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com 
vistas ao uso racional dos recursos naturais, principalmente os hídricos. As demais entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, previstas no art. 6o da Lei no 6.938/1981, são: o Conselho de Governo, 
como órgão superior; o Ministério do Meio Ambiente, como órgão central; o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, como órgão executor; e os órgãos seccionais e locais, 
formados, respectivamente, por entes estaduais e municipais ligados a atividades vinculadas à proteção do 
ambiente natural” (LEUZINGER; CUREAU, 2008). 
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dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado (BRASIL, 1981). 

Cada órgão do SISNAMA possui funções específicas, tornando a gestão pública 

do meio ambiente algo coerente e coeso: 

Art. 6º [...] 
I - Órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; 
II - Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 
de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e 
os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas 
e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
essencial à sadia qualidade de vida; 
III - Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e 
controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente; 
IV - Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade 
de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas 
para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;  
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; 
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições 
(BRASIL, 1981). 

Ainda que a redação original tenha sofrido algumas alterações normativas-

institucionais, principalmente para incluir órgãos que foram criados posteriormente (como é o 

caso do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio) e para atualizar as 

nomenclaturas, toda a ideia e sistematização da Lei 6.983/1981 se manteve até hoje. Em 

função disso, é possível dizer que o Brasil procurou estruturar toda uma administração pública 

voltada para a proteção do meio ambiente, que não existira até então (SIRVINSKAS, 2017, p. 

201). 44 

Nesse período, a discussão sobre mudanças climáticas ainda não havia se adensado, 

mas a Lei nº 6.938/81 foi fundamental para que a implementação de ações voltadas para o 

meio ambiente. Isto permitiu que normas como as Código Florestal de 1965 (ainda em vigor 

                                                           
44 “Assim, a finalidade do SISNAMA é estabelecer uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da 
Federação, visando assegurar mecanismos capazes de, eficientemente, implementar a Política Nacional do Meio 
Ambiente” (SIRVINSKAS, 2017, p. 201). 
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na época) pudessem ser melhor efetivadas.  

Sete anos após a publicação da Política Nacional do Meio Ambiente, o Brasil 

promulgou uma nova Constituição e através dela ficou claramente definido que a proteção das 

florestas seria de competência comum e concorrente de todos os entes federativos. Isso quer 

dizer que a Constituição procurou dar poder aos três entes federativos poderes para legislar 

sobre a matéria, como garantia de que não haveria um vácuo legislativo. Ao mesmo tempo, 

buscava-se estabelecer a responsabilidade de esses entes de organizarem uma proteção em 

comum, justamente para que não houvesse a sobrecarga de algum deles. 

O novo texto da Constituição traz definições claras e ações que o Estado deverá tomar 

para proteger o meio ambiente, sobretudo em seu art. 225. Conforme aponta a maior parte da 

doutrina de Direito Ambiental, foi usado um critério antropocentrista para definir a proteção 

do meio ambiente. Neste sentido, o Direito ambiental torna-se uma extensão do Direito à 

personalidade (ANTUNES, 2010, p. 16; MILARÉ, 2014, p. 118), conforme leitura do próprio 

artigo da Constituição: 

Art. 225. 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 preserva- ló 
para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

É interessante notar que, ainda que a Constituição de 1988 tenha delegado a defesa do 

meio ambiente à coletividade, incluindo o Estado, somente esse recebeu a ordem de praticar 

ações específicas para a concretização desse comando. Isso demonstra um compromisso do 

Estado em assumir para si a responsabilidade de proteção ao meio ambiente, em linha com a 

perspectiva adotada pela Conferência de Estocolmo. Essa construção de responsabilidade 

coletiva, mas com ações delegadas ao Estado, foi bem definida por Édis Milaré,: 

[...] cria-se para o Poder Público um dever constitucional, geral e positivo, 
representado por verdadeiras obrigações de fazer, isto é, de zelar pela defesa 
(defender) e preservação (preservar) do meio ambiente. Não mais, tem o 
poder público uma mera faculdade na matéria, mas está atado por verdadeiro 
dever. Quanto à possibilidade da ação positiva, de defesa e preservação sua 
atuação transforma-se de discricionária em vinculada. Sai da esfera da 
conveniência e oportunidade para ingressar num campo estritamente 
delimitado, o da imposição, onde só cabe um único, e nada mais que único, 
comportamento: defender e proteger o meio ambiente. Não cabe, pois, à 
administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente a pretexto de 
que tal não se encontra entre suas prioridades públicas. Repita-se, a matéria 
não mais se insere no campo da discricionariedade administrativa. O poder 
público, a partir da Constituição de 1988, não atua porque quer, mas porque 
assim lhe é determinado pelo legislador maior (MILARÉ, 2014, p. 175). 

Nesse sentido, a questão de delegar ao Estado ações e preceitos específicos para que a 
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proteção ambiental se concretize não é mera formalidade. Conforme afirmado por Milaré 

(2014), o poder público não tem uma mera faculdade na matéria, ainda que seja reconhecido 

que esse Direito é de responsabilidade coletiva (GONÇALVEZ; TÁRREGA, 2018, p. 138-

157).45 

Paulo Bessa também faz uma análise sobre a responsabilidade do Estado em gerir o 

patrimônio ambiental, ao destacar que as normas do art. 225, § 1º (BRASIL, 1988), que 

definem as responsabilidades do poder público, são de eficácia plena, ou seja, que “não 

demandam posterior regramento em nível infraconstitucional” (ANTUNES, 2010, p. 72). 

Vale observar, pelo contrastem que Antunes entende que alguns outros artigos não seriam de 

eficácia plena e demandariam adensamento em lei específica – tornando tais normas em 

“normas de eficácia contida” (ANTUNES, 2010). 

Tal entendimento revela um dos principais pontos de discussão doutrinária em torno 

dos problemas da legislação ambiental. Se o Estado não deve, conforme sustenta Milaré 

(2014), “atuar porque quer, mas porque assim lhe é determinado pelo legislador maior” e, de 

acordo com Paulo Bessa, poderá ser cobrado por qualquer cidadão pelas regras do § 1º, do art. 

225, Constituição Federal de 1988 (ANTUNES, 2010, p. 72), o que acontece se a atuação do 

Estado não ocorrer pelos problemas de coerência e coesão entre os diplomas normativos 

ambientais? Essa é uma das principais questões levantadas por Weiss em sua tese sobre o 

problema do excesso de tratados. Quando a professora questiona a eficiência das leis 

ambientais, seja pelo excesso de normas, ou pela má construção delas, o problema da coesão e 

coerência aparenta ser mais a consequência do que a causa dos problemas de eficiência das 

normas. 

3.3 Lei de crimes ambientais e destruição de equipamentos 

Como forma de dar maior efetividade às normas de proteção ambiental no Brasil, 

conforme os princípios nº 11 e 13 da Rio-92, o país promulgou em 1998 a Lei de crimes 

ambientais. Ainda que a Lei se baseie principalmente no art. 225, §3º, que já previa 

expressamente sanções para atos lesivos contra a natureza (BRASIL, 1988)46, o Brasil não 

                                                           
45 Neste artigo, os autores procuram discutir a noção de que seria necessário atribuir “personalidade jurídica” a 
natureza, pois, segundo eles, a solução proposta na Constituição, atribuindo a responsabilidade de proteção à 
coletividade, impossibilitou a organização do sistema jurídico na prática. 
46 Art. 225. 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. § 3º 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. 
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tinha qualquer norma específica que pudesse balizar os procedimentos administrativos e 

criminais relacionados à administração pública ambiental. 

Essa lei foi importante para que houvesse uma tipificação de ações que causem 

prejuízos ao meio ambiente de forma dolosa, bem como parametrizar as autuações e infrações 

administrativas realizadas pelas autoridades ambientais. Umas das inovações da Lei de 

Crimes Ambientais foi a previsão de que as pessoas jurídicas poderiam ser responsabilizadas 

civil, administrativa e penalmente pelas infrações cometidas por decisão de seus 

representantes legais em benefício da sua entidade.47 Os art. 38 e 52 trazem diversas previsões 

e tipificações de crimes direcionadas para a proteção da flora. Os crimes contra a “flora48” 

foram criados para substituir as contravenções penais do antigo código florestal de 1965. 

Não é objeto deste trabalho discutir as questões relacionadas ao direito penal, mas sim, 

destacar a nítida intenção de se dar um alcance maior à proteção da cobertura florestal ao 

tipificar como crimes ações direcionadas para lesar o meio ambiente. 

A Lei de Crimes Ambientais, bem como o Decreto nº 6.514/2008 (BRASIL, 2008a), 

servem não só como parâmetro para que exista uma persecução penal dos crimes identificados 

no âmbito de inquéritos policiais como também para que os órgãos ambientais possam lavrar 

autos de infração e dar início às sanções administrativas das ações lesivas ao meio ambiente. 

As penas para as infrações administrativas poderão ser as seguintes: 

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 
observado o disposto no art. 6º: 
I - Advertência; 
II - Multa simples; 
III - multa diária; 
IV - Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração; 
V - Destruição ou inutilização do produto; 
VI - Suspensão de venda e fabricação do produto; 
VII - embargo de obra ou atividade; 
VIII - demolição de obra; 
IX - Suspensão parcial ou total de atividades; 
X – (VETADO) 
XI - restritiva de direitos. (BRASIL, 2008a). 

                                                           
47 Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de 
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
48 “Érika Mendes de Carvalho ressalta a dificuldade de se chegar a um conceito unívoco de floresta, eis que tal 
tipo de vegetação, embora seja constituído preponderantemente de árvores, envolve um conjunto heterogêneo de 
formações vegetais, encerrando um complexo ecossistema formado por arbustos, subarbustos, plantas herbáceas, 
gramíneas, fungos e bactérias. Daí sempre a advertência lançada por Osny Duarte Pereira: “Ainda que se 
pretenda dar um caráter amplo ao conceito de floresta, esta não se confunde com outras vegetações, como os 
gramados das pastagens, impondo-se a diferenciação, porque , em diferentes passos da lei, existem disposições 
diretamente dirigidas, às florestas, no seu caráter de matas e bosques.” (MILARÉ, 2014, p. 494). 
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Para o combate ao desmatamento, uma das sanções que mais surtiram efeitos e 

ajudaram os órgãos ambientais a controlar as ações de grileiros e desmatadores ilegais foram 

aquelas definidas no art. 72, incisos IV e V, que são: apreensão de equipamentos e veículos 

utilizados na infração e destruição ou inutilização do produto. 

A ação de destruir os equipamentos ganhou notoriedade e destaque nacional a partir 

das notícias de que a destruição de máquinas estava ocorrendo em menor quantidade no ano 

de 2019 por conta de uma ordem do Ministro do Meio Ambiente (WERNECK, 2020). 

3.4 Proteção da biodiversidade: Medida Provisória Nº 2.186-16/2001, Lei Nº 13.123/2015 e 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

O Brasil ratificou a Convenção sobre Diversidade Biológica em 1994, através do 

Decreto Legislativo nº 2/1994 (BRASIL, 1994), mas apenas em 2001 criou uma norma 

específica para a proteção do tema, por meio da edição da Medida Provisória nº 2.186-

16/2001 (BRASIL, 2001). Após essa Medida Provisória, o Estado brasileiro iniciou sua 

aplicação da Convenção sobre Biodiversidade e também estabeleceu uma interpretação 

nacional a certas definições: 

Art. 7º Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória: 
I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amostras 
do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na 
forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres 
vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados 
em condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex 
situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; [...] 
IV - acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do 
patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra 
natureza (BRASIL, 2000a). 

A própria CDB patrocinou uma formulação nacional para a aplicação das regras de 

proteção ao patrimônio genético49. Chamam a atenção, no entanto, a demora e a forma com 

que o Estado brasileiro criou sua norma interna de proteção à diversidade biológica. Após a 

ratificação em 1994, a norma de proteção ambiental somente pode alcançar sua plena 

aplicação em 2001 por meio de uma medida do poder executivo.  

                                                           
49 Talvez esse seja um dos pontos centrais do debate. Ainda que fosse interessante a possibilidade dos Estados 
serem dotados de maior flexibilidade para adotar definições e conceitos que melhor se adequassem aos critérios 
de seus sistemas legislativos, por outro lado, havia a proliferação de leis domésticas que apresentavam definições 
diferentes daquelas previstas internacionalmente pelo CDB. 
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Segundo Charles Roland Clement, em seu artigo publicado em 2007, a Medida 

Provisória foi fruto de uma ação deliberada do poder executivo federal para legislar sobre o 

tema às pressas, mesmo que tal tema já estivesse em pleno debate no legislativo nacional. Isso 

porque o governo federal havia feito uma parceria com uma farmacêutica multinacional, no 

intuito de pesquisar 1.000 extratos de microrganismos amazônicos. Ocorre que, por conta da 

forma com que foi feito o acordo, à revelia de toda a discussão sobre acesso ao patrimônio 

genético, surgiram indícios de “biopirataria”. Em função disso, o governo editou essa Medida 

Provisória para que todo o acesso ao patrimônio genético fosse feito de forma segura 

(CLEMENT, 2007, p. 13). 

Quatorze anos após a edição da Medida Provisória 2.186-16/2001 (BRASIL, 2001), 

foi publicada a Lei nº 13.123/2015 (BRASIL, 2015), que revogou a norma de biodiversidade 

anterior, elaborada exclusivamente pelo poder executivo. Segundo diversos autores, a nova lei 

também inovou na questão conceitual: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.123, de 20 de maio de 2015, que 
revogou a Medida Provisória n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, foi 
adotado um novo conceito para patrimônio genético no ordenamento jurídico 
brasileiro. O art. 2o, II, dispõe que o patrimônio genético corresponde à 
“informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas 
ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do 
metabolismo destes seres vivos (BERGER FILHO; SILVEIRA, 2020, p. 
281). 

Ainda que a Lei nº 13.123/2015 (BRASIL, 2015) possa ter aprimorado o conceito de 

patrimônio genético, enquadrando casos práticos que estivessem ficado de fora do escopo da 

proteção legal, essa mudança de definições trouxe prejuízos para a futura adoção do Protocolo 

de Nagoya. Isto porque a nova lei surgiu antes da ratificação brasileira do acordo 

internacional e está em desacordo com os conceitos do Protocolo (BERGER FILHO; 

SILVEIRA, 2020, p. 287-288).  

A proteção ao patrimônio genético foi uma das formas de o Brasil resguardar a 

biodiversidade e o equilíbrio ecológico de seus ecossistemas. A segunda forma foi a criação 

de um sistema de proteção territorial, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985/2000, BRASIL, 2000c). 

De modo geral, o SNUC foi concebido para permitir a criação de unidades de 

conservação em áreas específicas do território nacional. Tais áreas, segundo a lei, podem ser 

definidas como áreas de proteção integral, o que quer dizer que serão livres de qualquer tipo 

de interferência humana, ou também poderão ser definidas como Unidades de Uso 

sustentável, destinadas à exploração econômica que não represente qualquer risco para a 



66 
 

 

biodiversidade local.50 Todas as Unidades de Conservação devem contar com um plano de 

manejo, destinado ao controle de quaisquer atividades humanas autorizadas dentro deste 

específico território (BRASIL, 2000c). Além da criação do SNUC, o Estado brasileiro 

também estabeleceu uma autarquia federal exclusiva para cuidar das Unidades de 

Conservação, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, através da Lei nº 11.516/2007 

(BRASIL, 2007). 

A partir das leis nacionais criadas para a preservação da biodiversidade, ainda que a 

atuação do Estado brasileiro tenha sido lenta, houve um incremento na proteção à diversidade 

biológica, seja a partir dos instrumentos característicos da CDB, voltados para a proteção do 

patrimônio genético, seja pela preservação territorial de ecossistemas em equilíbrio. 

3.5 Fundo Amazônia 
 

Conforme ficou estabelecido nos art. 2º, § 3 e art. 3º, § 14 do Protocolo de Kyoto, os 

países em desenvolvimento não estavam submetidos às delimitações do Protocolo e os países 

de seu anexo B não entrariam nesse primeiro plano de redução de emissões de carbono. 

Ocorre que, após a ratificação por 57 países e sua entrada em vigor em 2005, os países 

em desenvolvimento que em 1992 não respondiam pelas maiores taxas de emissões, agora se 

viam pressionados pelo bloco dos países do anexo A do Protocolo, que eram os mais 

desenvolvidos, uma vez que estes tinham que limitar suas emissões conforme objetivos 

específicos definidos na época do Protocolo (STUMP; PEDRO, 2006).  

Nesse sentido, após o Protocolo entrar em vigor, a COP-12, realizada em Nairóbi, foi 

a primeira reunião em que os países puderam, de fato, discutir o papel que as nações em 

desenvolvimento teriam em relação às reduções de emissão de carbono no plano global. 

O ponto central do debate acerca da relação entre os países em desenvolvimento e as 

mudanças climáticas foi como essas nações deveriam tratar das reduções ocasionadas por 

queimadas e destruição de florestas. Como exemplo dessa questão, mais de 1/3 de todas as 

emissões brasileiras na época se davam por conta das queimadas na região amazônica.. 

Na reunião da COP-12, o Brasil foi representado pela Ministra do Meio Ambiente do 

primeiro governo Lula, Marina Silva, e pelo Secretário Executivo do Ministério do Meio 

Ambiente, João Paulo Capobianco. Em sua apresentação, a Ministra defendeu que os países 

desenvolvidos deveriam ajudar a sustentar a preservação ambiental dos países em 
                                                           
50 Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características 
específicas: 
I - Unidades de Proteção Integral; 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
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desenvolvimento, pois, dado os diferentes estágios econômicos, o próprio custo com a 

preservação prejudicaria o crescimento dos países em desenvolvimento (STUMP; PEDRO, 

2006, p. 8). Em sua proposta "Incentivos Positivos para Ação Voluntária em países em 

Desenvolvimento", o Brasil defendeu que fosse adotado um mecanismo, como o próprio 

nome diz, voluntário, que consistiria no: 

[...] estabelecimento de arranjo no âmbito da Convenção que proporcione 
incentivos à redução de emissões por desmatamento em países em 
desenvolvimento que voluntariamente reduziram suas emissões de gases de 
efeito estufa por desmatamento em relação a um índice-base de emissões. 
Para se traçar o índice-base de emissões, dever-se-ia levar em consideração o 
índice médio de desmatamento em dado período histórico e o estoque de 
carbono em biomassa por área, bioma específico e tipo de vegetação. Esse 
índice-base seria atualizado periodicamente.  
[...] 
O sistema de incentivos positivos deveria ser baseado na comparação entre o 
índice de emissões por desmatamento de certo período e o índice-base de 
emissões. Se o índice de emissões ficar abaixo do índice-base de emissões, o 
país em desenvolvimento teria direito a incentivos financeiros; em caso 
contrário, o índice de desmatamento deveria ser subtraído do valor do índice 
de emissões da próxima comparação (STUMP; PEDRO, 2006, p. 8). 

Essa proposta brasileira e as outras alternativas para o REDD foram discutidas no ano 

seguinte durante a COP-13. Em um dos dias dessa Conferência, representantes dos países em 

desenvolvimento clamaram pela ajuda dos países desenvolvidos para conservar suas florestas 

por meio de mecanismos financeiros, transferência de tecnologia e programas de capacitação 

(STUMP; PEDRO, 2008, p. 11). 

O Fundo foi administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e destinou os valores doados conforme um plano estratégico para a 

Amazônia Legal. Além disso, conforme o art. 2º do Decreto, que foi recentemente revogado 

pelo governo Bolsonaro, o BNDES emitiria um diploma reconhecendo a contribuição dos 

doadores ao Fundo Amazônia. Este diploma reconhecia o valor doado, data da contribuição, 

valor equivalente em toneladas de carbono e ano da redução das emissões. No entanto, o 

parágrafo 2º deste artigo reconhecia expressamente que tais diplomas não gerariam qualquer 

tipo de crédito. 

Este artigo está ligado a recusa à inclusão desse mecanismo voluntário dentro do MDL 

do mercado de carbono, um dos pontos mais importantes defendidos pela proposta brasileira 

que se iniciou na COP-12 e que foi novamente discutido nos anos seguintes. 

Na COP-14, realizada em Poznan no ano de 2008, alguns Estados defenderam a 

inclusão da captura e do armazenamento de carbono Carbon Capture and Storage (CSS), 



68 
 

 

assim como a elegibilidade de florestas em exaustão no MDL. Por outro lado, o Brasil, 

juntamente com outros países, foi contra a solução, pois argumentou que não havia 

instrumentos técnicos que garantissem a segurança do armazenamento de gases de efeito 

estufa, nem mesmo normas jurídicas que definissem a responsabilidade por eventual 

vazamento de emissões maiores do que a quantidade estipulada por essas possibilidades 

(STUMP; PEDRO, [2009], p. 4). 

A insistência do governo brasileiro em negar a inclusão desse mecanismo voluntário 

ao MDL do mercado de carbono parece estar ligada à ideia do valor jurídico do título do 

crédito carbono. Caso o governo brasileiro autorizasse a venda de créditos de carbono pela 

redução de emissões feitas por investimentos estrangeiros, estaria garantido o salvo-conduto 

discutido anteriormente. A roupagem jurídica estabelecida em toda a comercialização dos 

créditos carbono não contribuiria para a redução de emissões de carbono, pois serviria de 

garantia jurídica aos olhos do mundo de que ele tinha "investido" em países 

subdesenvolvidos.  

Em 2009, durante uma audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre 

Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, o então Ministro do Meio Ambiente Carlos 

Minc declarou que o governo brasileiro ainda não tinha posição firmada em relação à inclusão 

do REDD como mecanismo para a redução de emissões dentro do MDL, mas que estava 

inclinado a aceitar, negociando algumas limitações. (COMISSÃO MISTA PERMANENTE 

SOBRE MUDANÇAS, 2009, p. 44). 

Em outra audiência pública de 2009, na mesma comissão, o Embaixador 

Extraordinário para Mudanças Climáticas Sérgio Serra destacou que: 

O Brasil, a princípio, era contra essa ideia, por considerar as dificuldades 
metodológicas para avaliar a degradação. Mais ou menos na mesma época, 
veio o conceito de REDD plus, de alguma forma também contemplado no 
Plano de Ação de Bali, que inclui a conservação dos estoques de Carbono. É 
com esse conceito ampliado de REDD, também embutido no Fundo 
Amazônia, que se está trabalhando atualmente.  
No momento, ainda não há consenso sobre como o mecanismo REDD deve 
operar. Vários aspectos ainda carecem de definição, como os mecanismos 
para financiamento desse instrumento. Um desses mecanismos, já em 
operação, é o Fundo Amazônia. É um modelo de financiamento público que 
corresponde mais ou menos à proposta em discussão, não específica sobre 
REDD, mas de financiamento para ações de mitigação em geral, apresentada 
pelo grupo dos 77 e China, do qual o Brasil faz parte, pelo qual os Países do 
Anexo I (países desenvolvidos) deveriam comprometer-se a aportar recursos 
da ordem de 1% do seu PIB para ações de mitigação e também de adaptação 
(COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS, 2009, 
p. 50). 
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Conforme destacado pelo Embaixador, o governo brasileiro se posicionava contra a 

adoção do modelo do MDL ao mercado de carbono e a sua ampliação. Porém, o país teria 

começado a considerar a ideia de vincular o Fundo Amazônia, que já funcionava como um 

fundo público com doações voluntárias, ao MDL, desde que fossem incluídas normas 

nacionais com parâmetros de eficiência e eficácia desenvolvidas pela UNFCCC, sob o nome 

de REDD+. Este instrumento tem como principal finalidade a criação de instrumentos 

voltados para apresentação de resultados pelo Estado que recebe investimentos através de 

mecanismos voluntários. Ou seja, ainda que os países desenvolvidos possam realizar doações 

voluntárias, o valor financeiro deve ser aplicado de forma que seja possível cumprir com os 

mecanismos de mitigação das emissões de gases causadores do efeito estufa. 

A abordagem para REDD+ definida sob a UNFCCC é nacional, e a apresentação dos 

resultados é de responsabilidade do país que é Parte da UNFCCC. Por meio desse 

instrumento, países em desenvolvimento que apresentarem reduções verificáveis de emissões 

de gases de efeito estufa e/ou aumento de estoques de carbono serão elegíveis a receber 

“pagamentos por resultados” de diversas fontes internacionais, em particular do Fundo Verde 

para o Clima (GCF, na sigla em inglês). 

 
De acordo com princípios estabelecidos sob a Convenção, países 
desenvolvidos devem oferecer apoio financeiro e tecnológico adicional a 
países em desenvolvimento, a fim de viabilizar suas ações de mitigação e 
adaptação à mudança do clima, incluindo REDD+. Nesse contexto, os 
pagamentos por resultados de REDD+ realizados devem ser contabilizados 
para o cumprimento dos compromissos de financiamento climático de países 
desenvolvidos. 
 

Não há amparo sob a UNFCCC para que pagamentos por resultados de 
REDD+ possam ser utilizados por países desenvolvidos para o cumprimento 
dos seus próprios compromissos de mitigação (abordagem conhecida 
como offsetting ou compensação de emissões). 
 
Os países que desejarem obter o reconhecimento dos seus resultados de 
REDD+ devem atender aos seguintes requisitos: 
a) desenvolver uma estratégia ou plano de ação nacional; 
b) submeter um nível de referência nacional de emissões florestais ou nível 
de referência florestal (ou, como medida interina, os correspondentes níveis 
subnacionais); 
c) possuir um sistema nacional robusto e transparente para o monitoramento 
de florestas que viabilize o monitoramento e o relato sobre as atividades de 
REDD+ (com monitoramento subnacional como medida interina); e 
d) um sistema de informação sobre a implementação das salvaguardas de 
REDD+ (BRASIL, 2016b).  
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A questão sobre a adoção dos critérios do REDD+ é importante para entender o 

problema do mercado de carbono, pois introduz características importantes aos investimentos 

realizados: primeiramente, ela obriga os países em desenvolvimento que receberam 

investimentos a demonstrar os resultados e melhorias. Além disso, distribui os investimentos 

conforme a eficiência apresentada por países em desenvolvimento e impede que os países 

desenvolvidos se beneficiem dos valores distribuídos pelos resultados.  

Portanto, o que podemos compreender a partir da análise de toda a evolução do 

posicionamento do Estado brasileiro desde a COP-12 até a implementação do Fundo 

Amazônia com o REDD+, é que o governo brasileiro não apenas se manifestou contra a 

adoção da hipótese de diminuir drasticamente as emissões de carbono através de uma espécie 

de mercado financeiro do meio ambiente, como também da própria possibilidade dos países 

desenvolvidos trocarem seus investimentos financeiros por créditos de carbono. 

Através do Fundo Amazônia, baseado em uma ideia totalmente voluntária e vinculada 

ao cumprimento de planos de ações nacionais, transparentes e eficientes para a redução do 

desmatamento, o governo brasileiro criou um paradigma diferente e contrário a concepção 

vigente na época de transformar em ativos financeiros os bens ambientais (abstração jurídica 

dos bens ilíquidos) e, futuramente, converter esses bens financeiros em títulos jurídicos.  

3.6 Política Nacional sobre de Mudança do Clima 

Antes da assinatura do Acordo de Paris pela comunidade internacional em 2016, o 

Brasil já havia definido sua própria lei para estabelecer políticas específicas para enfrentar os 

desafios resultantes da mudança do clima. 

A Lei nº 12.187/2009 (BRASIL, 2009), responsável pela introdução na legislação 

brasileira da PNMC, é taxativa sobre adesão do Brasil às normas internacionais sobre o tema. 

Tal lei também é categórica no que diz respeito à adoção de várias medidas que buscam 

mitigar os efeitos da mudança do clima a partir de incentivos econômicos e financeiros, assim 

como  promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de soluções tecnológicas 

que reduzam as emissões de gases causadores do efeito estufa,  em consonância com o 

desenvolvimento sustentável.51 

Em busca de uma maior efetividade para cada diretriz da PNMC, a lei apresenta 

instrumentos específicos. Cabe destacar alguns desses instrumentos, como a criação da 

PNMC, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), dos Planos de ações para a 
                                                           
51 Vide Diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima no art. 5º da Lei, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 14 mar. 2021. 
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Prevenção e do Controle de do Desmatamento nos biomas, assim como a imposição de 

instituições financeiras disponibilizem linhas de crédito e financiamento apenas com a 

condição de que os agentes privados observem as normas da PNMC. 

O PNMC foi lançado em 1º de dezembro de 2008 com: 

- reduzir o índice de desmatamento anual da Amazônia (redução de 80% até 
2020 de acordo com o Decreto nº 7390/2010); 
- ampliar em 11% ao ano nos próximos dez anos o consumo interno de 
etanol; 
- dobrar a área de florestas plantadas, para 11 milhões de hectares em 2020, 
sendo 2 milhões de ha com uso de espécies nativas; 
- troca de 1 milhão de geladeiras antigas por ano, em 10 anos; 
- aumento da reciclagem de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015; 
- aumento da oferta de energia elétrica de co-geração, principalmente a 
bagaço de cana-de-açúcar, para 11,4% da oferta total de eletricidade no país, 
em 2030; 
- redução das perdas não-técnicas na distribuição de energia elétrica à taxa 
de 1.000 GWh por ano, nos próximos 10 anos (BRASIL, 2008b). 
 

Em articulação com os propósitos estabelecidos pela PNMC, estabeleceu-se o Fundo 

Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC). A constituição do Fundo se deu pelo Decreto nº 

7.390/2010 (BRASIL, 2010) e foi atualizada em 2018 pelo Decreto nº 9.578/2018 (BRASIL, 

2018). O Fundo tem como seus principais recursos da União, incluindo-se recursos 

distribuídos pelos pagamentos dos royalties ao governo brasileiro pela produção do petróleo 

nas plataformas continentais e em terra52. Entre as possíveis destinações dos recursos oriundos 

do Fundo, em relação ao tema do desmatamento, podemos destacar as seguintes alternativas: 

Art. 7º A aplicação dos recursos do FNMC poderá ser destinada às seguintes 
atividades: [...] 
V - projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e pela 
degradação florestal, com prioridade para áreas naturais ameaçadas de 
destruição e relevantes para estratégias de conservação da biodiversidade; 
[...]  
VIII - pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários 
que contribuam para redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa 
e para redução das emissões de desmatamento e alteração de uso do solo; 
IX - desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a 
dinâmica de conservação ambiental e de estabilização da concentração de 

                                                           
52 Decreto nº 9.578/2018 Art. 6º Constituem recursos do FNMC: 
“I - até sessenta por cento dos recursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997; 
Lei 9.478/1997 
Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de grande volume de produção, ou de grande 
rentabilidade, haverá o pagamento de uma participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente 
da República. 
§ 1º A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da produção, deduzidos os royalties, os 
investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor. 
§ 2º Os recursos da participação especial serão distribuídos na seguinte proporção: [...] 
II - 34% (trinta e quatro por cento) para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a 
plataforma continental onde se realizar a produção.” 
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gases de efeito estufa; [...]  
XII - sistemas agroflorestais que contribuam para redução de desmatamento 
e absorção de carbono por sumidouros e para geração de renda; e [...]  
XIII - recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, entre as quais 
terão prioridade as áreas de reserva legal, as áreas de preservação 
permanente e as áreas prioritárias para a geração e a garantia da qualidade 
dos serviços ambientais (BRASIL, 2018). 

Todas as atividades destacadas do Decreto regulamentar do Fundo são voltadas à 

preservação da cobertura florestal e à sua recuperação. Isto reforça a consolidação da 

perspectiva, conforme já discutido neste estudo, que entende haver uma relação direta entre a 

proteção da cobertura florestal e as mudanças climáticas. Essa perspectiva se traduz, na 

prática em inciativas como a PNMC e dão lastro à decisão política de destinar recursos 

governamentais a esse tipo de ação. 

A demanda de que instituições financeiras disponibilizem linhas de crédito e 

financiamento apenas sob a condição de que os agentes privados observem as normas da 

PNMC, foi um dos instrumentos implementados pelo governo brasileiro para que tais agentes 

privados pudessem contribuir para a prevenção de ilegalidades ligadas ao desmatamento, ou 

de projetos que descumprissem normas ambientais. Caso algum ente privado esteja ligado a 

alguma propriedade que tenha sido desmatada ilegalmente ou não cumpra as normas 

ambientais, a instituição financeira também estaria agindo de forma ilegal ao fornecer linhas 

de financiamento ou empréstimo,. Com base nessa norma, aqueles que de alguma forma se 

enriqueceram ilicitamente pelo desmatamento começaram a ser penalizados não só pelos 

órgãos da administração pública, mas também pela ausência de recursos. 

Ainda em relação à PNMC, o Brasil implementou como uma de suas diretrizes adotar 

os compromissos assumidos durante a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima e o Protocolo de Kyoto, entre outros documentos sobre mudança do clima, 

conforme pode ser visualizado no Art. 5º da Lei nº 12.187/2009 que institui o PNMC. Além 

de citar especificamente os acordos assumidos pelo Brasil nos documentos jurídicos 

internacionais sobre o tema, o PNMC adotou instrumentos legais para que o Estado brasileiro 

cumprisse com tais compromissos: 

Art. 6o São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: [...] 
IV - A Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos 
por essa Convenção e por suas Conferências das Partes; [...] 
X - Os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da 
mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que 
existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima e do Protocolo de Kyoto (BRASIL, 2009). 
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Ao ratificar os acordos e publicá-los em sua própria legislação interna, o Brasil não 

teria a obrigação, em tese, de repetir em outra norma interna os compromissos e 

responsabilidades assumidos. O reforço representado pela PNMC ratifica a relação existente 

entre a discussão legislativa internacional e nacional, bem como a necessidade de uma 

atuação conjunta de todos os países com o intuito de atingir as metas de redução de gases 

causadores do efeito estufa. O maior exemplo desse fenômeno é o art. 12º da Lei, que não 

deixa dúvidas sobre os compromissos assumidos pelo Brasil: 

Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como 
compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases 
de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e 
um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por 
cento) suas emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2009). 
 

Tal projeção foi especificada com mais detalhes no Anexo do decreto que regulamenta 

a PNMC, o Decreto nº 7.390/2010 (BRASIL, 2010). Nesse passo vale observar, no entanto, 

que  um novo Decreto nº 9.578/2018 (BRASIL, 2018) estabeleceu algumas mudanças tanto 

para as projeções, como também para a forma de contabilizar as ações de mitigação que 

foram adotadas, além de definir algumas ações que seriam adotadas no prazo de dois anos 

para alcançar os compromissos do art. 12º da PNMC. 

3.7 Código Florestal de 2012 

O Código Florestal publicado em 2012 substituiu aquele editado no período da 

ditadura. Esse texto representa o resultado de uma discussão intensa e longa no Congresso 

brasileiro. Assim como discutido anteriormente, os dois primeiros códigos florestais não 

conseguiram obter marcos de efetividade devido ao próprio projeto de expansão agrária 

brasileira e ã falta de interesses político-econômicos por parte dos governos. No entanto, 

diante do pico de desmatamento ocorrido em 2004, o projeto de um novo código florestal 

começou a ganhar fôlego dentro das discussões legislativas. Ainda assim, sua tramitação foi 

lenta, conforme observa Amanda Pereira em sua dissertação de mestrado: 

A reforma em discussão teve seu início formal na Câmara dos Deputados 
com um projeto de lei de 1999. Mas o debate sobre alguns dos pontos mais 
importantes da matéria ocorria desde 1995, quando o desmatamento na 
Amazônia chegou ao pico de quase 30 mil km² no ano. Em 1998 foi 
sancionada a Lei de crimes ambientais, de autoria do Poder Executivo. Em 
2001, através de uma medida provisória, a área destinada à reserva legal na 
Amazônia aumentou de 50 para 80%. Contudo, mesmo com esses avanços 
na legislação, outro pico de desmatamento ocorreu em 2004, fazendo com 
que novas medidas fossem tomadas. Foram editadas a Lei de gestão das 
Florestas Públicas, a Lei da Mata Atlântica e a regulamentação das infrações 
e sanções administrativas ao meio ambiente. Enquanto isso, a tramitação do 
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projeto de reforma no Código Florestal de 1999 encontrava-se vagarosa nas 
comissões permanentes (PEREIRA, 2013, p. 13). 

O debate sobre o Código Florestal se polarizou entre aqueles que procuravam defender 

a atividade agrária – predominante na trajetória histórica do país – e aqueles que buscavam 

alterar a lógica de proteção da cobertura florestal e da biodiversidade nacional. O debate se 

mostrou complexo porque, assim como nos dois primeiros códigos, a lei florestal procura 

estabelecer o tamanho de áreas de proteção permanente e de reserva legal, além de definir 

como e quando é permitida a exploração florestal. O novo código também apresenta a questão 

da recuperação de áreas já desmatadas (PEREIRA, 2013). 

Ainda que o objeto deste trabalho não seja discutir os processos legislativos que 

culminaram nos textos legais em estudo, no caso do Código Florestal de 2012 é importante 

atentar para a discussão que ocorreu em seu processo legislativo, visto que esse debate ilustra 

a complexidade de se estabelecer, no país, uma política apta a proteger sua cobertura florestal, 

diante de uma matriz econômico-produtiva que não se alterou de forma substancial ao longo 

do tempo. 

Neste sentido, em relação ao desmatamento, o voto-parecer do Dep. Ivan Valente, 

que era contrário ao projeto em discussão, destaca, em linhas gerais, os impactos que as 

mudanças legislativas propostas poderiam trazer, se aprovadas. Segundo o voto, as novas 

regras ambientais diminuíram os espaços florestais que deveriam ser protegidos. Dessa forma, 

104 milhões de hectares de floresta nativa poderiam ser livremente desmatados. Para fins de 

comparação, essa área representa quatro vezes o tamanho do Estado de São Paulo. Ainda 

segundo os argumentos trazidos pelo voto-parecer, essa alteração da proteção ambiental das 

florestas nativas não criaria novas oportunidades econômicas, uma vez que havia na época 

quase 60 milhões de hectares de terra fértil disponível para produção agrícola. Outros dois 

argumentos contrários à diminuição da proteção ambiental à cobertura florestal foram 

apresentados, baseado em estudos empíricos conduzidos na cidade de Bento Gonçalves/RS e 

Três Pontos/MG, maior cidade produtora de uva do país e segunda maior cidade produtora de 

café. Em ambos os casos, caso fossem aplicadas as novas regras do Código Florestal, somente 

1,3% da áreas agrícola Bento Gonçalves e 1,6% de Três Pontas iriam ser destinadas para fins 

de cumprir com as regras de recuperação florestal53. Sobre esse ponto, conclui o relatório  

“É fato que há um passivo significativo de cobertura florestal a ser 

                                                           
53 VALENTE, Ivan. Câmara dos Deputados. Voto em separado para análise do Projeto de Lei nº 
1.876/99. 24/06/2010. 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0nnyxx9cdrigi13wh6xzf8a5v8
3945812.node0?codteor=784004&filename=Tramitacao-PL+1876/1999 
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restaurado em APPs nesses municípios, mas o uso dos solos nesses casos 
não é pela lavoura. Portanto, o impacto da aplicação do Código Florestal é 
baixo na produção agrícola. E, como afirma o também professor da 
Esalq/USP, Luiz Carlos Estraviz Rodriguez, o custo de recuperação da área 
degradada não produtiva deve ser inerente à atividade principal; faz parte do 
negócio principal, que deve gerar receitas suficientes para abater este custo. 
Quando não considerado, leva a crer que a taxa econômica de retorno da 
produção é maior do que a real” (VALENTE, 2010). 

 

Portanto, na visão de Valente caso houvesse maior leniência do Código Florestal em 

relação às atividades agrícolas, o Estado brasileiro certamente teria prejuízos no que diz 

respeito às metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Além disso, 

outra consequência seria a necessidade de investimentos do governo brasileiro, através do 

Fundo do Clima e do Fundo Amazônia, para que as metas e ações da PNMC, assim como dos 

compromissos assumidos em documentos internacionais fossem cumpridos. Ao final do 

processo de votação, os interesses econômicos de representantes dos ruralistas acabaram 

prevalecendo, resultando em um código florestal mais leniente do que o almejado por aqueles 

que defendiam uma maior proteção à cobertura florestal e a recuperação de áreas degradadas 

pelos entes privados (PEREIRA, 2013)54. 

Entre as principais modificações jurídicas trazidas pelo Código Florestal de 2012, 

destacam-se duas que são fundamentais para o controle do desmatamento. A primeira delas 

foi a determinação de que as áreas de reserva na região da Amazônia legal deveriam ser de, 

respectivamente, 80% para imóveis situados em área de florestas, 35% para áreas situadas no 

cerrado e 20% para campos em geral. Ainda que existam brechas legais para que tais 

percentuais sejam reduzidos, como regra geral, essa determinação tem o potencial de afetar 

positivamente a preservação das regiões do bioma amazônico.  

Outra importante modificação trazida pela lei foi a definição do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), conforme art. 29 do Código Florestal: 

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema 
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público 
eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com 
a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamento (BRASIL, 2012). 

                                                           
54 “Se por um lado o substitutivo de Aldo Rebelo foi profundamente modificado para se chegar ao texto-base 
apoiado pelo governo, por outro lado a bancada ruralista não abriu mão de seus interesses centrais ao 
defenderem a emenda 164. Votando em separado os pontos mais polêmicos através dela, que trazia benefícios 
claramente específicos aos segmentos rurais, eles aumentaram a visibilidade do processo. Ao mesmo tempo em 
que, ao colocarem essa emenda em votação, estavam sujeitos a não conseguirem aprová-la, o que seria uma 
derrota. Mas a coalizão (ruralista) que haviam construído foi suficiente para enfrentar a base governista e a 
oposição ambientalista” (PEREIRA, 2013, p. 82). 
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Por se tratar de um cadastro obrigatório de todas as propriedades rurais, que exige a 

comprovação da propriedade ou da posse do imóvel, bem como o cumprimento das normas 

ambientais – como a manutenção das áreas de preservação permanente e reserva legal –, o 

Código Florestal de 2012 impôs uma barreira jurídica para o desmatamento ilegal e a 

grilagem. O CAR funcionaria como uma “grande fotografia” do território nacional, em que 

todas os imóveis rurais estivessem cadastrados. Ele busca fazer com que qualquer cadastro 

novo, não correspondente ao espaço ambientalmente legalizado, seja identificado de forma 

mais célere. 

Em um primeiro momento, a obrigatoriedade do cumprimento do CAR ficou 

estabelecida a partir de um ano contado após a sua implementação55,isto é, em 5 de maio de 

2014, por meio da publicação da Instrução Normativa MMA nº 2. Tendo em vista a percebida 

baixa adesão ao Cadastro, a então Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, publicou a 

Portaria MMA de nº 100 no dia 04 de maio de 2015 prorrogando por mais um ano o prazo 

máximo para o cumprimento desta obrigação. Em três outras ocasiões, repetiu-se a 

prorrogação: em 2016 foi editada a Medida Provisória nº 724/2016 (BRASIL, 2016b) 

prorrogando o Cadastro até maio de 2017; já a Lei nº 13.295/2016 (BRASIL, 2016c) estendeu 

esse prazo até dezembro de 2017, abrindo, entretanto, a possibilidade de prorrogação por mais 

um ano. Foi apenas em 2019, a partir da edição da Medida Provisória nº 884/2019 (BRASIL, 

2019a), que essa obrigação se tornou definitiva. 

Essa prorrogação de quase cinco anos prejudicou a implementação de um sistema vital 

para o combate efetivo do desmatamento sobre áreas florestais. Além disso, conforme 

destacado por Eduardo Coral Viegas, havia várias questões essenciais previstas no Código 

Florestal que dependiam exclusivamente da implementação do CAR. Uma das principais era 

o Programa de Regularização Ambiental, voltado para propriedades que estivessem em 

desacordo com as normas ambientais. Consequentemente, enquanto não houvesse 

implementação do CAR, não haveria prazo para que as propriedades irregulares devessem 

cumprir, por exemplo, com as obrigações de preservação de áreas de proteção permanente ou 

recuperação. Além disso, como observa Viegas, com a implementação do CAR, haveria um 

mapeamento nacional de todas as áreas rurais com vegetação nativa e APP e áreas de uso 

restrito, bem como localização das reservas legais. Dessa forma, o Brasil conseguiria 

controlar mais efetivamente todos os seus ativos e passivos ambientais, a partir de seu 

                                                           
55 Art. 29, [...] 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser 
requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por 
ato do Chefe do Poder Executivo (revogado pela Lei 13.295/2016). 
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georreferenciamento. Nesse sentido, em termos práticos, a ausência de implementação do 

CAR, como um instrumento de controle do cumprimento do Código Florestal traz prejuízos 

para a eficiência das praticas do Estado brasileiro no controle da cobertura florestail, 

sobretudo em áreas nas mãos de entes privados: 

Para demonstrar o enlace do CAR com a implantação efetiva de diversos 
instrumentos e institutos de preservação florestal no Brasil, anotamos 
exemplificativamente que a localização da reserva legal estará presente no 
CAR. Por sua vez, o artigo 14 do Código Florestal estabelece que a 
localização da área de reserva legal deverá considerar, dentre outros, o 
critério da formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, APP, 
unidade de conservação ou outra área legalmente protegida. 
Logo, se um vizinho colocou sua reserva legal distante daquela que o 
lindeiro estabeleceu na divisa entre as propriedades, o órgão ambiental 
poderá/deverá desaprovar a localização da reserva legal inserida no CAR. A 
análise técnica levará em conta a importância de manter a proximidade das 
reservas legais para a formação de espaços de abrigamento adequado da 
fauna .” (VIEGAS, 2018). 

Por essas razões, não obstante não tenham sido exploradas todas as minúcias deste 

importante documento jurídico para a proteção das florestas no Brasil e para a diminuição do 

desmatamento, é possível sugerir que o Código Florestal de 2012 ainda pouco alterou a 

eficiéncia do Estado brasileiro no que diz à proteção da cobertura florestal. 
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Capítulo 4: O Treaty Congestion na realidade brasileira do desmatamento e mudanças 
climáticas 

No capítulo anterior, foram destacadas as principais leis internacionais e nacionais 

direcionadas para o combate do desmatamento e mudanças climáticas. Como ponto de partida 

da análise deste capítulo, cabe destacar os problemas de eficiência decorrentes do problema de 

linguagem e tradução. Retoma-se a tese apresentada por Edith Brown Weiss, que trata este 

problema como algo que ocorre principalmente em função das dificuldades de adotar 

conceitos comuns que sejam utilizados universalmente por todos os signatários. É possível 

dizer que este problema surgiu e foi discutido durante a confecção da CDB e de sua 

convenção complementar que é Protocolo de Nagoya. Para surtirem efeitos, ambos os 

documentos s demandam a elaboração de leis domésticas, e solicitam uma compreensão 

uniforme dos conceitos comuns desses tratados – conforme discutido no Capítulo 2 – como é 

o caso do conceito de “recurso genético” ou “acesso ao recurso genético”, de modo a evitar a 

proliferação de entendimentos diferentes sobre a proteção ambiental determinada pelas 

normas internacionais. 

De acordo com esse problema prático, os efeitos negativos do excesso de tratados de 

tradução e linguagem surgem a partir da internalização dessas convenções nos diversos países 

que as ratificaram e introduziram leis específicas para tratar da matéria. Exemplo dessa 

dificuldade, como já apontado, pode ser encontrado no caso brasileiro. Ainda que a CDB já 

trouxesse em seus artigos definições de termos como “patrimônio genético” e “acesso ao 

patrimônio genético”, tanto a Medida Provisória nº 2.186-16/2001 (BRASIL, 2001) quanto a 

Lei nº 13.123/2015 (BRASIL, 2015) acabaram criando versões nacionais dessas definições, 

não necessariamente congruentes com os conceitos presentes nos tratados internacionais. 

Segundo Airton Berger Filho e Clóvis Malinverni da Silveira, isso ocorre principalmente 

porque: 

Embora os princípios fundamentais relativos ao acesso e à repartição de 
benefícios estejam contidos na CDB, cabe aos Estados nacionais decidir 
sobre a melhor forma de implementá-los, com base em suas próprias 
realidades locais. Os Estados nacionais são orientados a adotarem medidas 
legislativas, administrativas ou de políticas públicas, para regular e gerenciar 
o acesso aos recursos sob sua jurisdição; não obstante, possuem boa margem 
de decisão nessa regulação (BERGER FILHO; SILVEIRA, 2020, p. 
276-277). 

Por isso, tal problema de tradução e linguagem, que afeta diretamente a eficiência dos 

dois tratados destacados – principalmente no que toca a preservação da biodiversidade 

nacional e internacional -, também produz impactos no caso da preservação das florestas 
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brasileiras, isto é, ele decorre, em parte, pela mudança conceitual aplicada pelo Estado 

brasileiro aos conceitos contidos na CDB e Protocolo de Nagoya56.  

Assim, quando dizem respeito à proteção da biodiversidade e à criação de novos 

conceitos para as normas internacionais – que tanto necessitam de uma coordenação global 

para a proteção jurídica da biodiversidade –, os possíveis problemas de tradução e linguagem 

que ocorrem em função do excesso de tratados trazem prejuízos para a eficiência dessas 

normas na realidade brasileira. No caso específico, destacou-se que não houve grandes 

impactos de efetividade interna dos países para fins de aplicação da proteção ao patrimônio 

genético, mas sim no esforço de coordenação das ações em nível global. O maior exemplo 

desse problema foi o próprio Protocolo de Nagoya, que surgiu como uma convenção 

complementar para a coordenação da proteção da biodiversidade em nível global. 

No que tange a outros problemas do excesso de tratados, a questão da ineficiência 

operacional e da implementação das normas ambientais no território nacional são 

complementares. Segundo as categorias da tese do excesso de tratados formuladas por Weiss, 

uma primeira hipótese é a de que o Brasil teria deixado de implementar as normas ambientais 

em seu território, ocasionando problemas de eficiência, porque não possuía capacidade 

administrativa, econômica e política. Outra, a de que o país teria deixado de fazê-lo por outros 

fatores que igualmente trouxeram prejuízos para a eficiência. Em ambos os casos, existirão 

prejuízos destacados por Weiss de ineficiência operacional, ainda que sejam por questões 

distintas. 

Retomando o conceito da ineficiência operacional destacado por Weiss, podemos 

resumir que, considerando os altos custos de transação de acordos internacionais, os países 

ricos não só se envolvem mais na elaboração dos documentos, como também geram 

obrigações para os países que não participaram, ou que sequer tiveram a oportunidade de 

participar. Além disso, como os países desenvolvidos são os partícipes mais atuantes, em 

geral acabam gerando normas que não afetam a dinâmica substancial de seus próprios 

privilégios (WEISS, 1993, p. 698). Nesse sentido, pela ausência de participação de países com 

diferentes capacidades políticas e econômicas na formulação das normas, essas apresentam 

mais obrigações aos países com menos capacidades para implementá-las. Desta forma, a 

ineficiência operacional surge, conforme destacado por Anton (2012a, p. 9), dos Desafios 

                                                           
56 No entanto, é igualmente certo dizer que, conforme discutido no Capítulo 3, o Brasil demorou um 
tempo considerável para implementar as normas do CDB e ratificar o Protocolo de Nagoya. Além 
disso, a implementação das normas ambientais ocorreu por pressão de setores econômicos, os quais 
seriam impactados pelas regras de acesso à biodiversidade, o que trouxe prejuízos para a eficiência de 
tais normas em nível mundial, dada a relevante presença de biodiversidade em território nacional. 
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Substanciais de Conformidade , que consiste na ausência de cumprimentos das obrigações das 

normas ambientais nos países, além de uma descoordenação dos esforços e das ações no plano 

internacional, inviabilizando a operacionalização desses tratados. 

Já no caso do problema de implementação destacado por Weiss, ela entende que 

qualquer Estado precisa ter capacidade política, administrativa e econômica para implementar 

os acordos efetivamente. A autora inclusive destaca que é preciso negociar a capacidade 

administrativa que os Estados e as organizações internacionais terão para garantir que as 

normas sejam aplicadas e que exista compliance (WEISS, 1993. p. 695). 

Como exemplo da ineficiência operacional entrelaçada com a ausência de aplicação de 

normas ambientais na realidade brasileira, podemos destacar não só a falta de cumprimento 

pelo Estado brasileiro de suas próprias normas ambientais que visavam diminuir o 

desmatamento, como também a ausência de uma alteração profunda do comportamento 

produtivo nacional, que ê direcionado para o setor agrícola e aceita sua expansão sobre a 

cobertura florestal. Cabe discutir se tais problemas de eficiência no território nacional são 

decorrentes dos problemas de implementação destacados por Weiss, se estão ligados à 

ausência de capacidades, ou a outros fatores. Em ambos os casos, entretanto, haverá 

problemas de ineficiência operacional. 

Conforme apontado no capítulo anterior, o Brasil teve ao longo de sua história 

republicana três códigos florestais (BRASIL, 1934; 1965; 2012). Segundo Carlos José 

Caetano Bacha, em 1912, antes da introdução do primeiro código florestal havia uma 

cobertura florestal de aproximadamente 48,9 e 33,9 milhões hectares nas regiões Sul e 

Sudeste respectivamente. Já, em 1995, as coberturas florestais dessas regiões eram de 4,4 e 

4,2 milhões hectares respectivamente (BACHA, 2004, p. 415-517). 

Observando os dados mais recentes, colhidos do INPE, somente na região amazônica, 

(que concentra até hoje a cobertura florestal de maior extensão ainda preservada) houve uma 

área desmatada três vezes maior em 2018 do que em 2015, o que aponta um significativo 

aumento em relação a um passado recente (três anos após do código florestal 2012 entrar em 

vigor). Já nos anos de 2019 e 2020, houve um aumento de 9,5% em relação ao mesmo 

período anterior – um segundo recorde consecutivo em 12 meses (REUTERS, 2021). 

Lançado em 2008, o PNMC, que veio a ser incorporado á Lei de Mudanças Climáticas 

nº 12.187/2009 (BRASIL, 2009), em seu art. 6º, inciso I, tinha como uma das principais metas 

reduzir o desmatamento, em especial na região amazônica, primeiro em 40% a taxa 

quadrienal e depois em 30% a cada quatro anos, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 - Evolução das taxas de desmatamento na Amazônia 

 
Fonte: NOBRE, 2016. 

O gráfico proposto acima pelo PNMC destoa do que ocorreu, conforme 

acompanhamento do Projeto Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica 

Brasileira (PRODES), do INPE. 
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Gráfico 2 - Taxa de Desmatamento por km² na Amazônia Legal 

 
Fonte: TERRABRASILIS, 2020. 

 
 



83 

 

 

Interessante notar que, ainda no ano de 2012, o valor de desmatamento por km² foi de 

fato menor do que o previsto pelo Plano. A previsão inicial era de que a taxa média deveria 

ficar em torno de 8000 km² e o valor registrado foi de 4600 km². No entanto, entre 2012 e 

2019, o valor dobrou, chegando ao valor de 9800 km² de área desmatada na região amazônica. 

O que demonstra um descumprimento acentuado nos últimos anos.  

Faltam dados consolidados que apontem o porquê do contínuo desmatamento nas 

regiões amazônica e central do país, que representam as áreas com maiores índices de 

desmatamento. No entanto, já há um mapeamento do uso das terras que foram desmatadas. 

Segundo pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 63% das áreas que são 

desmatadas entre 1988 e 2014 viraram pastos de baixa produtividade, com menos de um boi 

por hectare, enquanto outros 23% se transformaram em áreas devastadas e abandonadas 

(FARIA, 2017). 

Apesar da falta de dados e pesquisas que demonstrem de forma sólida os motivos para 

o desmatamento nas regiões com cobertura florestal, existem pesquisas que apontam não ser 

necessária a expansão das áreas agricultáveis para o crescimento econômico e produtivo. O 

economista Juliano Assunção produziu o estudo “A economia do desmatamento no Brasil: o 

papel das políticas e a modernização da agricultura”, e, segundo os dados desse estudo, há em 

curso no Brasil desde a década de 1970 um movimento de ocupação das áreas apropriadas 

pela pecuária e pela agricultura, bem como um aumento da produção nacional do 

agronegócio, sem que exista um aumento significativo da área produtiva (DIEGUEZ, 2019, p. 

30). Neste sentido, o Brasil estaria produzindo mais, sem que houvesse a necessidade de 

expandir a fronteira agrícola ou de substituir coberturas florestais por áreas agricultáveis, ou 

pasto. Na opinião do economista, como houve uma redução significativa nas taxas de 

desmatamento por conta das políticas públicas adotadas pelo segundo governo Lula (2006-

2010) e primeiro governo Dilma (2010-2014), não há outra explicação para o atual aumento 

de desmatamento que não seja um desmonte das políticas ambientais (Idem).  

Apesar de um sucesso momentâneo dos governos brasileiros dentro do espaço de 

tempo entre 2006-2016, houve no restante do período um permanente estado da ação 

criminosa de desmatamento. Um fator que demonstra a ausência de capacidade do Estado 

brasileiro em aplicar eficientemente suas normas ambientais contra o desmatamento e 

mudanças climáticas é a queda abrupta da lavratura de autos de infração e consequentemente 

a aplicação de multas administrativas aos infratores. Em 2019, foram aplicadas 11.914 multas 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), já 

em 2020, o número foi 20% menor, na casa das 9.516 multas (REUTERS, 2020). Somente na 
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região amazônica, entre os anos de 2018 e 2019, houve uma redução de 35% das multas 

aplicadas por crimes contra a flora.  

Conforme os dados apresentados, ainda que a atividade econômica voltada para a 

agricultura seja o “carro chefe” da economia nacional e tenha sido incentivada a expansão da 

fronteira agrícola ao longo do século XX, não é possível apontar que o Estado brasileiro tenha 

deixado de aplicar as normas ambientais por questões exclusivamente referentes à economia, 

mas sim por falta de esforço político e administrativo. Isso porque, conforme demonstrado, a 

redução das taxas de desmatamento entre 2004 e 2014 foram advindas de políticas públicas a 

partir de um esforço de monitoramento, fiscalização e controle sobre as áreas de cobertura 

florestal da região amazônica. No mesmo período, o Brasil passou por mudanças legislativas 

significativas, mas que não prejudicavam a segurança jurídica e a possibilidade do Estado 

brasileiro em agir para que tais obrigações legais ligadas à preservação do meio ambiente 

florestal fossem aplicadas (ASSUNÇÃO; GANDOUR, 2019). 

Vê-se assim que as normas ambientais que já existiam no Brasil, sejam decorrentes de 

leis nacionais ou de acordos internacionais, passaram por modificações substanciais 

justamente em um período em que o Estado brasileiro aumentava a produtividade agrícola 

enquanto conseguia reduzir de forma significativa suas taxas anuais de desmatamento e, 

consequentemente, a emissão de gases causadores do efeito estufa. No entanto, conforme 

apontado, essa melhora nos índices não foi uma constante no período de existência das 

normas de proteção ambiental em estudo. Tanto no momento anterior, quanto posteriormente 

ao período em que houve redução do desmatamento encontram-se índices que comprovavam 

uma ausência de eficiência das normas ambientais. Isto parece sugerir que a tendência de 

queda dos índices de redução do desmatamento durante o período de 2004-2014 foi 

ocasionada por questões ligadas aos governos federais eleitos ã época (Lula e Dilma),. Em 

outras palavras, o Estado brasileiro possui todas as capacidades necessárias para que as 

normas ambientais sejam eficientes, mas por motivos político-econômicos históricos, pode 

deixar de cumprir suas obrigações ambientais 

A inda que os problemas de eficiência das normas ambientais sobre desmatamento e 

mudanças climáticas estejam mais ligados aos fatores político-econômicos, do que às 

capacidades de implementação pelo Estado brasileiro, é possível especular novamente sobre a 

possibilidade da existência de excesso de previsões. Conforme as categorias formuladas por 

Edith Brown Weiss (1993), o excesso de previsões legais pode causar uma intersecção de 

normas com temas semelhantes e consequentemente problemas de eficiência (WEISS, 1993, 

p. 695). No caso brasileiro, foram apontadas diversas leis que tratam sobre as normas 
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ambientais de desmatamento e mudanças climáticas. Analisando-se os dados disponíveis, 

entretanto, ainda que pudesse se cogitar uma ineficiência por questões interpretativas entre as 

mais diversas normas, alguns fatos parecem demonstrar outras causas para a ineficiência vista 

no Brasil, como a falta de monitoramento e de apuração de fatos ilegais, assim como a 

ausência das suas devidas punições – práticas que, ao deixar de serem realizadas, geraram 

maior déficit da cobertura florestal. Não foram encontrados em nenhuma das normas 

ambientais estudadas e em seu contexto de implementação qualquer problema que se possa 

dizer, com segurança, ter sido ocasionado exclusiva ou prioritariamente por questões de 

interpretação. Tampouco é possível afirmar que os problemas de eficiência tenham decorrido 

do excesso de normas.  

Dessa forma, diante da pergunta formulada no início do capítulo: o Brasil deixou de 

implementar as normas ambientais em seu território, ocasionando problemas de eficiência, 

porque não possuía capacidade administrativa, econômica e política? Ou o país deixou de 

implementar as normas ambientais por outros fatores que igualmente trouxeram prejuízos 

para a eficiência? É possível dizer que o Estado brasileiro tenha sido impactado pelos 

problemas de eficiência apresentados pela teoria do excesso de tratados, principalmente pela 

ausência de capacidade administrativa e política, porém, o mesmo impacto não pode ser visto 

na questão sobre o excesso de previsões. Cabe, a partir desse momento, discutir a 

complementaridade entre a ineficiência operacional e a aplicação no território nacional das 

normas de proteção ambiental sobre desmatamento e mudanças climáticas. 

Ainda que o Estado brasileiro tenha contribuído para a diminuição da emissão dos 

gases causadores do efeito estufa e para reduções previstas durante um período específico 

(2004-2014), essa postura de cuidado com o meio-ambiente não se mostrou constante ao 

longo do tempo. Após a assinatura dos tratados, houve o descumprimento das metas do 

Acordo de Paris, ratificadas em 2016 (também presentes no Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas apresentado em 2008), bem como  aumento de queimadas e desmatamento nos 

anos recentes (principalmente em 2020). Conforme dados obtidos pela Agência Espacial 

Norte Americana (NASA), em 2020, a taxa de incêndios florestais e as emissões de CO2 

foram as maiores em 18 anos em todo o mundo (BBC, 2020). 

De acordo com os dados de aumento de emissões em função do desmatamento, 

constata-se que nosso país não é um caso isolado. Porém, é importante notar que o Brasil 

participou ativamente das recentes discussões sobre as normas internacionais de mudanças 

climáticas e inclusive gerou obrigações para si, como o caso do Fundo Amazônia, depois de 

vários anos de discussões sobre os mecanismos do Mercado de Carbono do Protocolo de 
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Kyoto, bem como assumiu o compromisso de reduzir em 37% as emissões até 2025 e 43% até 

2030.  

Não só houve um descumprimento do plano nacional, previsto em lei pelo Estado 

brasileiro, como também, por conta do recente aumento das taxas de desmatamento, o Brasil 

caminha para igualmente descumprir com os valores de redução do Acordo de Paris de 2015. 

A meta brasileira é reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 (em relação 

aos níveis de 2005), podendo chegar a 43% até 2030 (BRASIL, 2016d). 

No entanto, para que este estudo possa responder a questão sobre ineficiência 

operacional, aliada com a ausência de implementação, é preciso entender que há, 

primeiramente, uma relação entre a redução das metas globais de emissões de carbono e 

desmatamento, vinculados ao papel que o Brasil tem na economia global.  Além disso, 

conforme apontado nos capítulos anteriores, é preciso considerar que existem obrigações 

desiguais que são submetidas aos Estados desenvolvidos e aos não desenvolvidos, ainda que 

esses tenham participado da confecção dessas obrigações.  

Nesse sentido, para compreender os pontos elencados acima, tanto o Protocolo de 

Kyoto, quanto o Acordo de Paris impuseram aos países partícipes metas para a redução de 

emissão de gases causadores do efeito estufa. Assim como foi apresentado anteriormente, o 

Protocolo de Kyoto adotou um rebuscado Mercado de Carbono para que houvesse uma troca 

financeira entre os emissores e os “retentores”. Conforme discutido no capítulo sobre as 

normas internacionais, dentro do Mercado de Carbono, foi desenvolvido aquilo que foi 

chamado de MDL. 

Após a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto e da regularização deste mecanismo 

através das COPs subsequentes, o Brasil, que não estava submetido às delimitações do acordo 

conforme os art. 2º, § 3 e art. 3º, §14, se tornaria, automaticamente, um grande vendedor de 

emissões de carbono, por conta de sua cobertura florestal ainda existente. Dessa forma, o 

Brasil entrou formalmente no Protocolo de Kyoto como um grande “retentor” de gases 

causadores do efeito estufa, enquanto os países desenvolvidos assumiram o papel de 

“emissores”. Isto denota uma diferença de tratamento e de obrigações contraídas por Estados 

com diferentes contextos. 

Ao ser identificado como um grande “banco de carbono”, havia a presunção de que 

existiria um grande fluxo monetário favorável ao país, por conta do mercado de carbono que 

havia sido criado. No entanto, era necessário que tal mercado fosse regularizado, conforme a 

conversão dos créditos de carbono em títulos negociáveis. Ocorre que, segundo Pablo Biondi 

em sua tese de doutorado, essa conversão não ocorre de forma simples e nem sempre o 
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beneficiário é identificável: 

Pelo chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ainda, os projetos 
ecológicos nos países em desenvolvimento ensejam certificados de redução 
de emissões, que consistem em créditos alienáveis no mercado e equivalente 
à tonelagem de dióxido de carbono poupada. E uma vez lançados na arena 
mercantil, esses certificados comportam-se como mercadorias ordinárias, 
como valores trocáveis, ainda que com um conteúdo esdrúxulo (BIONDI, 
2015, p. 275). 

Assim sendo, caso um país opte por poluir, se houver créditos de carbono que possam 

ser adquiridos, não haveria problema desde o ponto de vista do Mecanismo previsto pelo 

Protocolo de Kyoto, já que existiria uma equivalência entre aqueles que poupam e aqueles que 

poluem. 

Ainda que houvesse uma diferença entre o papel que cada Estado deveria assumir no 

mercado de carbono, entretanto, a relação e a forma com que tais obrigações seriam 

cumpridas adquiriram pesos que impactaram diretamente o funcionamento do sistema e sua 

eficiência. Conforme o relatório de Gilbertson e Reyes (2009), Carbon trading: how it works 

and why it fails a principal crítica que pode ser apontada ao mercado de carbono é a sua a 

falsa impressão de que toda e qualquer diminuição de carbono é equivalente.:  

De acordo com Michael Wara, da Universidade de Stanford, poluidores 
baseados na Europa provavelmente comprarão tantas permissões de projetos de 
redução de carbono baseados fora do bloco comercial que as indústrias terão 
emitido cerca de 1 por cento a mais em 2008 do que em 1990 
(GILBERTSON; REYES, 2009, p. 41, tradução nossa)57. 

 

Baseado nesse sistema, as indústrias e as grandes corporações dos países 

desenvolvidos conseguiriam um "salvo conduto" ao comprar créditos de carbono dos países 

subdesenvolvidos e poderiam assim adotar as medidas que quisessem em relação ao meio 

ambiente. Já o Brasil e os países menos desenvolvidos não só precisariam arcar com os custos 

de fiscalização e monitoramento para garantir a retenção da cobertura florestal, como também 

com todo o “custo do subdesenvolvimento”.58 De uma certa perspectiva, o país poluidor 

                                                           
57 Texto original: "According to Michael Wara of Stanford University, ‘European-based polluters are likely to 
buy so many permits from carbon-reduction projects based outside the trade bloc that industries will have 
emitted roughly 1 percent more in 2008 than they did in 1990” (GILBERTSON; REYES, 2009, p. 41). 
 
58 “Uma das formas de uma sociedade “contabilizar” os custos do direito e desenvolvimento pode ser visto no 
importante artigo de Mario Schapiro Do estado desenvolvimentista ao estado regulador? Transformação, 
resiliência e coexistência entre dois modos de intervenção (2018, p. 580): “A concentração de competências no 
Executivo, seu poder de decreto e de manejo orçamentário resultam em menores incentivos para o exercício da 
capacidade legislativa pelo Congresso. Em uma análise sobre o caso brasileiro, Susan Gaylord (2010) assinala 
que elaborar leis é uma atividade custosa, que envolve tempo de dedicação, tanto técnico, como de negociação 
política, de forma que o interesse por esta atividade é sopesada em função de seus custos e benefícios. Em razão 
da prevalência do Executivo na administração orçamentária, há menores incentivos para que os congressistas 
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desenvolvido poderia continuar a exercer sua atividade econômica, sem grandes solavancos, 

enquanto o Estado não desenvolvido precisaria gerenciar suas atividades econômicas 

mantendo sob constante vigilância sua cobertura florestal, garantindo o seu desenvolvimento 

sem que houvesse emissão de gases poluidores. 

Sem a existência deste salvo conduto, provavelmente nenhuma transição do mercado 

de carbono se efetivaria (BIONDI, 2015, p. 277). .Um dos exemplos desse fenômeno pode ser 

visto no caso de uma empresa produtora de aço: 

O exemplo da ArcelorMittal, a maior siderúrgica mundial e detentora do 
maior excedente de licenças EU ETS, é instrutivo. Os próprios dados da UE 
sobre as emissões mostraram que as emissões verificadas da ArcelorMittal 
aumentaram 6,7 por cento em 2006 e 15,5 por cento em 2007, com uma 
tendência de queda de -8,4 por cento em 2008 devido à crise econômica. No 
entanto, quer suas emissões aumentassem ou diminuíssem, o fato de ter 
recebido maciçamente mais licenças do que seria necessário para começar a 
reduzir as emissões permaneceu uma constante: a 36,9 por cento da alocação 
em 2005, 26,9 por cento em 2006, 25 por cento em 2007 e 31,7 por cento em 
2008 (GILBERTSON; REYES, 2009, p. 43, tradução nossa)59. 

A partir do momento em que os Estados entenderam que uma das formas de eliminar 

as emissões passava pelo incentivo ao mercado de carbono, aqueles que se aproveitam dessa 

solução buscaram manter não só as garantias jurídicas dessa relação, como também 

incentivaram as mudanças para que ele continue a funcionar. Essa foi uma das principais 

conclusões de Pablo Biondi: 

Quanto ao direito, mostra-se como a proteção jurídica do meio ambiente está 
condicionada ao sinalagma da forma jurídica, e que, no protocolo de Kyoto, 
gera uma situação absurda: aparecem "direitos de poluir" para os 
compradores do mercado de carbono como uma contrapartida aos créditos 
obtidos pelos países que poluem menos! A conservação ambiental pelo 
direito é uma conservação ambiental pelo capitalismo, e que ocasiona 
desenlaces desmoralizantes como o mencionado. Os tetos de poluição 
estipulados no compromisso de Kyoto configuram não a medida do cuidado 
com a natureza, mas a medida da circulação de títulos financeiros entre 
nações desigualmente poluentes. E é assim que o direito da humanidade à 
preservação ecológica desdobra-se em capitalismo climático, em sorvedouro 
de capitais por meio de uma inusitada ramificação do mercado financeiro 
(BIONDI, 2015, p. 278). 

As conclusões tiradas por Pablo não são diferentes das conclusões do relatório de 
                                                                                                                                                                                      
desempenhem um papel de legisladores, afinal as políticas legisladas podem não ser implementadas em função 
das possibilidades de contingenciamento orçamentário.” 
59 Texto original: “The example of ArcelorMittal, the world’s largest steelmaker and the holder of the greatest 
surplus of EU ETS permits, is instructive. The EU’s own data on emissions showed that ArcelorMittal’s verified 
emissions increased by 6.7 per cent in 2006 and by 15.5 per cent in 2007, with a downward trend of -8.4 per 
cent in 2008 due to the economic crisis. Yet whether its emissions increased or decreased, the fact that it was 
awarded massively more permits than it would have needed even to begin reducing emissions remained a 
constant: a 36.9 per cent overallocation in 2005, 26.9 per cent in 2006, 25 per cent in 2007 and 31.7 per cent in 
2008(GILBERTSON; REYES, 2009, p. 43). 
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Gilbertson e Reyes (2009) que não só reconhece a necessidade de entender como o sistema 

financeiro se aproveita dessa relação com o Estado, mas também destaca que as respostas para 

os problemas do mercado de carbono divergem em relação ao posicionamento do Estado 

dentro das relações internacionais: 

Uma das respostas mais comuns - pelo menos nos países do Norte - à 
evidência clara de que mercado de carbono não está funcionando é sugerir 
soluções que 'melhorariam' o funcionamento do sistema: mudar as regras 
sobre o 'banco' de permissões; introdução a preços mínimos e máximos para 
controlar a volatilidade, expandir os mercados globais de carbono para 
"aumentar a liquidez" e assim por diante.(...)Embora certamente existam 
exemplos de tais falhas, elas não nos aproximam de entender por que o 
sistema falhou de forma tão espetacular. Por que muitas empresas e estados 
pressionaram pela inclusão de grandes volumes de compensações nos 
mercados de comércio de carbono, por exemplo? Argumentamos que esse 
impulso tem a ver com uma interação complexa do Estado e do poder 
corporativo, onde aqueles com as vozes mais altas no processo empurram 
para fora da configuração como um meio de escapar de sua responsabilidade 
de mudar as práticas industriais e os meios de produção de energia 
internamente”(GILBERTSON; REYES, 2009, p. 89, tradução nossa)60. 

A forma com que as relações e obrigações foram estruturadas no mercado de carbono 

revela que os problemas de eficiência estão também presentes na maneira como são 

estabelecidas as normas ambientais e como elas incidem sobre cada Estado. Nesse sentido, 

conforme discutido no capítulo acerca das normas internacionais, a ausência de eficiência do 

mercado de carbono e a maneira como as relações foram estruturadas foram as principais 

causas do surgimento do Acordo de Paris. 

O Acordo de Paris procurou, de alguma forma, caminhar em direção oposta ao 

Protocolo de Kyoto e criou somente obrigações que fossem voluntárias e caberia a cada país 

julgar se elas eram pertinentes para suas capacidades. Até então, com o Protocolo de Kyoto, 

tanto os países, como as grandes empresas davam a aparência de que estavam cumprindo com 

as metas de redução:  

Para os governos e muitas grandes corporações, o apelo dos esquemas do 
mercado de carbono é que eles dão a aparência de abordar a mudança 
climática, mas não exigem um início imediato de mudança estrutural nas 
práticas existentes de energia, produção ou padrões de consumo. Como 
apontou Nick Davies, do The Guardian, o cenário de redução de carbono é 

                                                           
60 Texto original: One of the most common responses – at least in Northern countries – to the clear evidence that 
carbon trading is not working is to suggest fixes that would ‘improve’ the workings of the system: changing rules 
on the ‘banking’ of permits; introducing price floors and ceilings to control volatility; expanding global carbon 
markets to ‘increase liquidity’; and so on.[...] Although instances of such failings certainly exist, they bring us 
no closer to understanding why the system has misfired so spectacularly. Why have many corporations and 
states pushed for the inclusion of large volumes of off sets in carbon trade markets, for example? We have 
argued that this push has to do with a complex interaction of state and corporate power, where those with the 
loudest voices in the process push for off setting as a means to escape their responsibility to change industrial 
practices and the means of power production domestically” (GILBERTSON; REYES, 2009, p. 89) . 
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'uma ideia que flui não de ambientalistas e cientistas do clima que tentam 
projetar uma maneira de reverter o aquecimento global, mas de políticos e 
executivos que tentam atender às demandas de ação e, ao mesmo tempo, 
preservar o status quo comercial (GILBERTSON; REYES, 2009, p. 14, 
tradução nossa)61. 

No entanto, conforme pode ser visto do excerto  acima, as soluções que estavam sendo 

buscadas pelos cientistas e ecologistas para a diminuição das emissões de carbono foram 

vistas como oportunidades financeiras para políticos e economistas (GILBERTSON; REYES, 

2009).62 

Conforme afirmam Lavanya Rajamani e Jacob Werksman (2018) ao comentar as 

características legais do Acordo de Paris, os especialistas e negociadores do meio ambiente, 

não só perceberam as falhas que impactaram na eficiência do Protocolo de Kyoto, como 

caminharam em sentido totalmente oposto: 

“O Acordo de Paris resultante é, sem dúvida, um tratado juridicamente 
vinculativo entre os estados, mas com um caráter jurídico exclusivamente 
ambíguo. O Acordo estabelece uma poderosa visão compartilhada das 
transformações que devem ser alcançadas para evitar os impactos mais 
perigosos das mudanças climáticas. Mas o caráter jurídico de cada uma de 
suas disposições fundamentais foi negociado de perto para produzir 
"obrigações de conduta" processuais robustas, evitando "obrigações de 
resultado" precisas. Paris é, portanto, um instrumento que dependerá menos 
de seu caráter legal do que de seus objetivos coletivos, mecanismos de 
relatório e revisão e avaliações regulares para moldar o comportamento do 
Estado e as atitudes públicas. A forma legal e o conteúdo normativo da meta 
de temperatura do Acordo é apenas um exemplo de como as partes 
alcançaram esse equilíbrio” (RAJAMANI; WERKSMAN, 2018, p. 5, 
tradução nossa)63” 

                                                           
61 Texto original: “For both governments and many large corporations, the appeal of carbon trading schemes is 
that they give the appearance of addressing climate change but do not mandate an immediate start to structural 
change in existing energy practice, production or consumption patterns. As The Guardian’s Nick Davies has 
pointed out, carbon off setting is ‘an idea which flows not from environmentalists and climate scientists trying to 
design a way to reverse global warming but from politicians and business executives trying to meet the demands 
for action while preserving the commercial status quo” (GILBERTSON; REYES, 2009, p. 14). 
62 Texto original: “But climate scientists can succumb to a similar logic. In its Fourth Assessment Report, the 
IPCC assumes that an international carbon market will be a ‘foundation for future mitigation efforts’.32 This is 
a remarkably short-sighted conclusion for an organisation whose work recognises the need for urgent action to 
reduce greenhouse gas emissions. It is possible to conceive of all manner of climate disasters, it seems, but not 
to think outside the box of the economic systems that are contributing to their happening in the first place” 
(GILBERTSON; REYES, 2009). 
63“the resulting Paris Agreement is undoubtedly a legally binding treaty between states, but with a uniquely 
ambiguous legal character. The Agreement sets out a powerful shared vision of the transformations that must be 
achieved to avoid the most dangerous impacts of climate change. But the legal character of each of its core 
provisions was negotiated very closely to produce robust procedural ‘obligations of conduct’, while avoiding 
precise ‘obligations of result’. Paris is therefore an instrument that will rely less on its legal character than on 
its collective goals, reporting and review mechanisms, and regular stock-takes to shape state behaviour and 
public attitudes. The legal form and normative content of the Agreement's temperature goal is but one example 
of how the Parties struck this balance” (RAJAMANI; WERKSMAN, 2018, p. 5). 
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Segundo os autores, ainda que o documento tenha várias “obrigações de conduta”, 

seria difícil classificar o acordo internacional como uma “carta de deveres”. A segurança 

jurídica, por esta perspectiva, advém da própria conduta das partes na busca de alcançar o 

objetivo comum de reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa. Nesse sentido, o 

Acordo de Paris, como uma solução moderna às ineficiências operacionais dos tratados sobre 

mudanças climáticas anteriores, parece deixar de lado a internalização e a implementação de 

normais ambientais, evitando assim dois problemas presentes na tese do excesso de tratados. 

Adentrando no caso brasileiro, e buscando entender como ele se relaciona com as 

normas ambientais e considerando o seu papel nas relações internacionais, é interessante 

apontar que antes da ratificação do Acordo de Paris, ocorrido em 2016, já havia uma lei 

doméstica específica para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e adotar medidas 

específicas para as mudanças do clima no Planeta Terra, conforme Lei nº 12.187/2009 

(BRASIL, 2009; NOBRE, 2016). Desta forma, ainda que as implementações do Acordo de 

Paris sejam discutíveis, o Brasil não precisou passar por grandes mudanças legais, ou sequer 

administrativas, para estar adequado às práticas desse acordo internacional.  

Por isso, retomando a ideia da Professora Edith Brown Weiss sobre a possibilidade do 

excesso de tratados ocasionar em efeitos negativos aos temas de desmatamento e mudança 

climática no Brasil, relacionados à ineficácia operacional e ao problema de aplicação 

apontados pela autora, é possível dizer que há uma incapacidade administrativa e política 

brasileira de implementar de forma eficiente as normas de proteção ambiental nesta área.. 

Nesse sentido, a categoria criada por Donald K. Anton (2012a; 2012b) para discutir o excesso 

de tratados, chamada de Desafios Substanciais de Conformidade , adequa-se perfeitamente ao 

caso brasileiro, visto que o país deixa de cumprir com suas capacidades internas, elencadas 

por ele, e, em consequência, ocasiona em um problema de eficiência internacional, presente 

justamente no compliance dos países partícipes. 

Elencando as capacidades apontadas por Anton (2012a; 2012b), é possível identificar 

em todas elas os problemas apontados na realidade brasileira: 

a) a superação dos entraves da estrutura política interna dos Estados e de sua 

capacidade de criação de normas – o Brasil até conseguiu implementar as normas 

internas visando a proteção contra o desmatamento e mudanças climáticas, porém 

é impossível  dizer que isto ocorreu por conta de uma política de Estado voltada 

para a proteção contra o desmatamento, mas sim devido a políticas de governos 

durante um dado período de tempo específico; 

b) a remoção dos “vetos” dos atores econômicos – conforme apontado, por décadas o 
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Brasil não mudou sua forma de exploração econômica e utilização do espaço 

territorial de forma eficiente, o que abriu margem para a contínua expansão da 

fronteira agrícola, principalmente sobre a região amazônica;  

c) a remoção de barreiras que criam desincentivos para a implementação, ou a 

criação de incentivos para o seu cumprimento – O Estado brasileiro jamais 

implementou políticas desenvolvidas para a exploração econômica sustentável dos 

ecossistemas florestais, somente recentemente houve a implementação da Lei 

13.123/2015 sobre a biodiversidade (BRASIL 2015), bem como a criação do 

SNUC, que são normas específicas voltadas para esse fim;  

d) a coordenação das obrigações de todas as normas ambientais que foram ratificadas 

em acordos internacionais – conforme visto na análise das leis nacionais que foram 

criadas por conta de tratados internacionais, o Brasil procurou estruturar suas 

políticas nacionais e sua administração para que houvesse um cumprimento das 

obrigações das normas ambientais, porém não é possível dizer que tais 

mecanismos funcionaram regularmente durante um espaço de tempo suficiente 

para que possam ser considerados como efetivos, haja vista os recentes 

descumprimentos das metas do Acordo de Paris; 

e) a efetiva participação dos setores públicos e privados  – ainda que o trabalho não 

tenha explorado tais questões em específico, quase todas as leis brasileiras 

possuem previsões de Conselhos, fóruns e instrumentos de participação civil 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente, Fórum Brasileiro de Mudança Climática, 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, entre outros), porém uma análise da 

efetiva participação da sociedade civil requeria outro estudo;  

f) o acesso às informações para o cumprimento das normas – através da Lei nº 

10.650/2003 de acesso aos dados e informações ambientais (BRASIL, 2003), 

fomentados principalmente pelo princípio 10 da Declaração final da Rio-92 (ONU 

1992), o Estado brasileiro garante a toda a população acesso aos dados ambientais. 

Conforme pode ser visto acima, seja pelos critérios e categorias adotadas pela tese 

original do excesso de tratados de Edith Brown Weiss ou pelas categorias de Donald K. 

Anton, que passam pelas capacidades de um Estado para implementar as normas ambientais, é 

possível dizer que o Brasil não só concordou com os tratados internacionais, como também 

atuou para que houvesse uma maior participação do país sobre o tema. A Lei de Mudanças 

Climáticas que entrou em vigor em 2009, sete anos antes da ratificação do Acordo de Paris, já 

apresentava entre suas previsões o Fundo Amazônia, que tinha como previsão a aceitação de 
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doações voluntárias para a preservação da cobertura florestal, além da PNMC, que tinha como 

previsão alcançar metas de redução de emissões de carbono ao longo das décadas do século 

XXI. No entanto, ainda que o Estado brasileiro tenha conseguido implementar as normas 

ambientais, o mesmo não pode ser dito em relação à efetividade que elas apresentaram sobre a 

proteção contra o desmatamento e mudanças climáticas.  

Por conta disso, a hipótese de que o efeito colateral pelo excesso de normas 

internacionais de meio ambiente, chamado do excesso de tratados, e suas consequências 

negativas possam ter impactado a realidade brasileira parece se confirmar parcialmente, pois, 

ainda que o Estado brasileiro tenha conseguido atuar política e administrativamente e que 

tenha participado das mais diversas negociações internacionais, o país deixou de contribuir 

como Estado para que houvesse um efetivo cumprimento das obrigações firmadas no plano 

internacional. Portanto, o principal impacto do sobre o Brasil foi o aumento do contexto de 

descoordenação e de ausência de direcionamento das normas internacionais de meio 

ambiente, haja vista que uma das principais categorias desta tese é a ineficiência 

operacional.  



94 
 

 

5 Considerações finais 

Este trabalho buscou examinar a ideia de que os efeitos negativos do excesso de 

tratados afetariam de forma relevante a eficiência do meio ambiente e frustrariam os objetivos 

expressos nos diversos tratados internacionais sobre o tema. Para a análise, foram 

selecionadas normas internacionais e nacionais relacionadas ao tema do desmatamento e 

mudanças climáticas.  

O primeiro capítulo discutiu a tese do excesso de tratados conforme concebida por 

Edith Brown Weiss, assim como suas categorias de análise para estudar os problemas de 

eficiência gerados como potencial efeito colateral do excesso de normas. O segundo capítulo 

buscou contextualizar o debate científico sobre o tema e sua influência na elaboração de 

normas internacionais sobre meio ambiente. O terceiro capítulo examinou as principais 

normas brasileiras que buscam frear o desmatamento no território nacional. O quarto capítulo 

se utilizou do referencial teórico para discutir os potenciais efeitos negativos na eficiência de 

normas ambientais ocasionas pelo excesso de tratados a partir da realidade brasileira no que 

tange ao desmatamento e aos efeitos das mudanças climáticas.  

A perspectiva de Weiss (1993) e suas considerações sobre os efeitos potenciais do 

excesso de tratados que serviu de ponto de partida para essa análise sobre questões de eficácia 

e eficiência no âmbito do Direito Internacional Ambiental mostrou-se produtiva, mas 

limitada, como elemento explicativo no âmbito da realidade brasileira. 

Ao discutir a hipótese dos efeitos negativos da tese do excesso de tratados, este estudo 

procurou contribuir para o debate sobre os desafios que o Direito enfrenta para promover a 

proteção ambiental de maneira eficaz. As características do objeto meio ambiente não 

permitem que seu cuidado possa ser eficientemente realizado apenas desde o ponto de vista de 

Estados nacionais individualmente considerados. Tal cuidado precisa ser feito de maneira 

sistêmica, por meio da coordenação da comunidade internacional. 

Essa necessidade de coordenação implica a multiplicação de tratados internacionais 

sobre o tema, todos com o objetivo de evitar a degradação das condições ambientais no 

planeta. Paradoxalmente, a proliferação de diplomas normativos produz, entretanto, 

dificuldades específicas para a implementação efetiva de medidas que resultassem, de fato, 

em uma defesa mais consistente do meio ambiente. 

Os problemas de eficiência apontados por Weiss ((i) ineficiência operacional; (ii) 

problemas de linguagem (conceituação); (iii) excesso de previsões; (iv) significativos 

problemas de implementação das normas internamente nos Estados) alertam para a 
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necessidade de se repensar os modos de ação conjunta no campo do Direito, para proteger o 

meio ambiente. Multiplicar tratados não significa necessariamente aumentar a proteção 

ambiental ao redor do globo. 

O caso brasileiro ilustra os limites e os desafios apontados por Weiss e outros autores. 

Vê-se, por exemplo, que ainda que o Estado brasileiro seja signatário de múltiplos tratados e 

que tenha, na esteira desses documentos, produzido um número considerável de normas 

nacionais sobre o tema, a implementação eficaz das práticas e dos objetivos expressos nos 

diferentes diplomas normativos continua a ser um desafio. 

Além disso, o caso brasileiro permite sugerir limites do próprio modelo explicativo de 

Weiss, uma vez que o problema da eficiência das normas ambientais, principalmente sob o 

ponto de vista da implementação, parece estar menos ligado aos fatores de capacidade de 

cumprir com as normas ambientais, seja no âmbito nacional ou internacional, do que aos 

fatores político-econômicos. O avanço da fronteira agrícola sobre a floresta amazônica nos 

últimos anos, por exemplo, assim como os debates ocorridos no âmbito do Código Florestal 

de 2012 e a ausência de implementação do CAR com quase 10 anos de atraso revelam o 

quanto conjunturas políticas pontuais são relevantes para a eficácia da estrutura jurídica 

voltada à preservação do meio ambiente.  

Em nossa contemporaneidade, o Brasil ainda aposta em uma política econômica 

voltada para a expansão das atividades agrícolas sobre áreas florestais. Essa constatação 

revela que a eficiência das normas ambientais não está ligada apenas à questão da capacidade 

econômica ou administrativa do Estado brasileiro, mas à relação existente entre opções 

políticas e proteção ambiental. Essa relação reflete, por sua vez, o modo de se conceber e 

priorizar os objetivos de desenvolvimento econômico e de preservação ambiental.  

Portanto, sustenta-se nesta pesquisa a necessidade de um avanço da interlocução da 

ciência jurídica sobre outras áreas das ciências humanas com o intuito de entender a dinâmica 

existente entre o desenvolvimento econômico-social e a proteção ambiental para que seja 

possível um diagnóstico preciso sobre a eficiência das normas ambientais. Essa tarefa é 

fundamental para que as dinâmicas dos tratados internacionais possam enfrentar de maneira 

mais efetiva temas ambientais, como os analisados neste trabalho. Sugere-se ser necessário 

considerar não só os problemas de implementação apresentados pela tese do excesso de 

tratados, como também a difícil relação no âmbito de cada país que deverá cumprir com a 

proteção ambiental acordada em nível internacional.  
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