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No alvorecer de 2017, logo após a celebração do dia mundial das zonas úmidas, sob a 
égide da prevenção das catástrofes (www.worldwetlandsday.org/fr), esta newsletter ilustra 
alguns fatos importantes que interessam ao Direito Ambiental, nas esferas nacional e 
internacional. 

 

Avanços legislativos na luta contra o aquecimento global. Em 8 de fevereiro de 
2017, o Acordo de Climático de Paris contava com 129 Partes contratantes, representando 
81,49% do total das emissões mundiais de gases de efeito estufa (GEE). Visivelmente, um dos 
efeitos catalisadores do Acordo é a multiplicação dos textos legislativos e regulamentares em 
nível nacional, aludindo às mudanças climáticas. Somente em 2016-17, a ferramenta FAOLEX 
(www.fao.org/faolex/en) recenseou quase 120 textos normativos, adotados em aproximadamente 
quarenta países. Aqui estão alguns exemplos: lei adotada em Tuvalu, de 2016, relativa ao fundo 
sobre as mudanças climáticas e à sobrevivência em caso de catástrofe 
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tuv152292.pdf); lei adotada no Quênia, em 2016, 
sobre mudanças climáticas (http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken160982.pdf); decreto adotado 
na Colômbia, em 2016, sobre o sistema nacional de mudanças climáticas 
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col157701.pdf); lei adotada no Estado federado do Mato 
Grosso, no Brasil, em 2017, instituindo uma política estadual de mudanças climáticas 
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bra162111.pdf). Na Suécia, um projeto de lei sobre o clima, 
que deverá entrar em vigor em janeiro de 2018, visa a eliminar totalmente as emissões de GEE 
até 2045. 

 

Em apoio à operacionalização do Acordo de Paris, o Instituto de Direito Ambiental de 
Washington elaborou uma Lei Modelo sobre a atenuação e adaptação às mudanças climáticas. Centrada 
na efetiva implementação das contribuições nacionalmente determinadas (CND), ela reforça 
as diretrizes contidas no Acordo de Paris e na Decisão 1CP.21, no que diz respeito às CND, 
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tornando-as exigíveis, por meio de uma lei nacional. Esta norma deve conter, em anexo, as 
CND do país em questão, fixando os objetivos mínimos a serem alcançados em matéria de 
emissões, com vistas à sua redução, assim como as medidas de adaptação a serem 
empreendidas. Um órgão para gerir tanto a redução das emissões como as medidas de 
adaptação deverá ser criado; deve-se também estabelecer um orçamento anual, com vistas a 
satisfazer as obrigações decorrentes dessa norma. A lei exige, outrossim, a produção de um 
relatório anual sobre as emissões antrópicas de GEE, os sumidouros de carbono e os 
progressos alcançados com a posta em prática dos CND. A Lei Modelo está disponível em 
inglês, árabe, chinês, espanhol, francês, português e russo (www.eli.org/climate-energy/eli-model-
law-implementing-nationally-determined-contributions). 

 

Reforço nos instrumentos florestais internacionais. Em 2015, o Conselho 
Econômico e Social da ONU (ECOSOC) decidiu reforçar tanto o Fórum da ONU sobre as 
Florestas (FNUF) como o Acordo Internacional sobre as Florestas, prorrogando-o até 2030. 
Prorrogou-se, igualmente, o prazo para que se alcancem os objetivos relacionados às florestas, 
fixados pela Declaração oficial de princípios, sem força jurídica obrigatória, para um consenso 
global quanto à gestão, a conservação e o desenvolvimento sustentável de florestas de todos 
os tipos, renomeando-o como Instrumento das Nações Unidas sobre as Florestas. Criou-se, enfim, 
um grupo de trabalho para que se proponha um plano estratégico 2017-2030 e um programa 
de trabalho quadrienal 2017-2020 para o FNUF 
(www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/33&referer=/english/&Lang
=F). Em 2016, essas propostas foram formuladas por um grupo especial intergovernamental 
de experts, de composição não limitada. Em seguida, foram negociadas e avalizadas pelo grupo 
de trabalho, em reunião que se realizou em Nova Iorque, entre os dias 16 e 20 de janeiro de 
2017, antes de haverem sido adotadas pelo próprio FNUF, reunido em sessão extraordinária 
em 20 de janeiro. O Plano Estratégico das Nações Unidas sobre as Florestas (2017-2030) concretizado, 
assim, pela primeira vez, é prova de notável avanço nessa seara. Em sintonia com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, cujo horizonte é 2030, se vincula a 6 objetivos e 26 focos, 
dentre os quais, especialmente o incremento em 3% da cobertura florestal planetária até 2030, 
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ou seja, um ganho de 120 milhões de hectares (www.un.org/esa/forests/forum/2017-
working-group-and-special-session/index.html). 

Simultaneamente, por ocasião do Fórum Econômico Mundial de Davos, um fundo para 
a luta contra o desmatamento foi lançado, visando a mobilizar 400 milhões de dólares até 
2020, a fim de preservar aproximadamente 5 milhões de hectares de florestas 
(www.weforum.org/press/2017/01/400-million-fund-launched-in-davos-to-stop-tropical-
deforestation-and-boost-farming). 

 

Rejeitos nucleares num contexto transfronteiriço. Em 16 de janeiro Portugal 
apresentou uma reclamação diante da Comissão Europeia, em desfavor da Espanha. O motivo 
foi haver-se autorizado a construção de um depósito de rejeitos nucleares a 100km da fronteira 
portuguesa, sem que se tenham avaliado os impactos ambientais também no território lusitano. 
Alegou-se a violação da Diretiva 2014/52/UE, que modificou a Diretiva 2011/92/UE, 
relativa à avaliação das incidências de certos projetos públicos e privados sobre o meio 
ambiente (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=FR). Foi suscitado, em especial, 
o desrespeito à obrigação de se entabularem consultas sobre os potenciais impactos 
transfronteiriços da obra. É um caso a ser acompanhado. 

 

Declaração Universal dos Direitos da Humanidade. A União de Comores foi o 
primeiro Estado a aprovar essa Declaração, cuja adoção pela Assembleia Geral da ONU foi 
preconizada pela França. Note-se a pertinência desse fato e do texto, na medida em que a 
Assembleia Geral orientou seu diálogo anual de alto nível sobre a construção de uma paz 
duradoura para todos a partir das sinergias entre paz e desenvolvimento sustentável, em 
respeito ao Planeta. A Declaração foi igualmente firmada por quatro municípios - Estrasburgo, 
Paris, Colmar e Château-Thierry - e continua aberta à assinatura de associações e particulares 
interessados. Disponível em vários idiomas (http://droitshumanite.fr/DU/the-declaration-
in), uma publicação foi inteiramente dedicada a ela recentemente, sob o título Déclaration 
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universelle des droits de l’humanité illustrée (https://www.amazon.fr/D%C3%A9claration-
universelle-Droits-lHumanit%C3%A9-Illustr%C3%A9e/dp/2812315660 ).    

 

O CIDCE havia elaborado um primeiro texto em 28 de abril de 2015 (Declaração dos 
Direitos da Humanidade relativos à Preservação do Planeta, cf. https://cidce.org/wp-
content/uploads/2016/08/CIDCE_De%CC%81claration-des-droits-de-
l%E2%80%99humanite%CC%81-relatifs-a%CC%80-la-pre%CC%81servation-de-la-
plane%CC%80te_28_avril_2015.pdf ), que foi em seguida revisto e melhorado pelo grupo de 
trabalho conduzido por Mme. Corinne Lepage, ex-ministra do Meio Ambiente da França, a 
pedido do Presidente François Hollande. Quatro membros do CIDCE participaram 
ativamente do grupo que redigiu essa Declaração. 

Mohamed Ali Mekouar 
Vice presidente do CIDCE 
Fevereiro 2017 
 


