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RESUMO

A pesquisa objetivou analisar as implicações do Acordo de Paris (2015) para a atual ordem internacional ambiental. Partiu-se da analise do nível 
de consistência deste acordo no que concerne ao grau de vinculação e coerção que este estabelece sobre seus membros. Argumentou-se sobre a 
falta concretude e maior delimitação em suas metas, procurando demonstrar os principais resultados das três primeiras Conferências 
Internacionais sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, a Conferência do Rio e a Cúpula de Johanesburgo. Destacou-se que estas 
reuniões criaram e consolidaram conceitos e princípios que regem o direito internacional ambiental, tais como os de desenvolvimento 
sustentável, o da precaução, o do poluidor-pagador, o da responsabilidade comum, caracterizando-os como marcos para o regime internacional 
ambiental, haja vista a sua ampla aceitação entre a comunidade internacional e o relativo consenso dele emergido. A realização desse resgate 
histórico permitiu uma maior compreensão do processo de criação dos princípios que estruturam o direito internacional ambiental e que 
projetaram a criação do Acordo de Paris, auxiliando no desenvolvimento das discussões referentes ao meio ambiente e mudanças climáticas. O 
método empregado para a realização desta pesquisa foi o bibliográfico através do uso de fontes secundárias, como livros, teses, dissertações e 
artigos científicos sobre o referido tema. A importância deste estudo decorreu do fato de envolver um tema de grande importância, a qualidade 
do meio ambiente e, por conseguinte, dos seres humanos. Elementos como o aquecimento global, a degradação das florestas e a poluição do ar 
vêm ganhando, desde a década de 70, cada vez mais espaço não apenas nas discussões da mídia, mas igualmente na política interna e externa dos 
Estados. A emergência de novos temas, entre eles o meio ambiente, na agenda global no pós-Guerra Fria constituiu momento definidor para a 
proliferação de pesquisas e realizações de megaeventos, como as Conferências da ONU sobre o meio ambiente. A possibilidade de, em um futuro 
remoto, ocorrer uma escassez de recursos naturais no planeta, ou mesmo de se difundirem fortes alterações climáticas com vistas a impactar na 
dinâmica de vida do ser humano, tem configurado como forte preocupação na agenda política dos Estados, haja vista a possibilidade de uma 
catástrofe ambiental que ponha em risco a existência humana. Nesse sentido a pesquisa analisou essas implicações para o mais novo Acordo 
internacional sobre mudanças climáticas, o Acordo de Paris, para o regime internacional ambiental. Conclui-se com a pesquisa, que caso algum 
Estado descumpra a norma de direito internacional ambiental, não haverá punição em termos vinculativos por outros Estados. Este fato decorre 
da ausência de uma autoridade supranacional que imponha punições aos violadores de suas normas, diferente do que ocorre com outros 
tratados, como o Tratado do Atlântico Norte, ou um Acordo elaborado sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio, os quais possuem 
força vinculativa sobre suas partes. Enfatizou-se ainda que apesar de não se possuir poder vinculativo, não implicaria em afirmar que o direito 
internacional ambiental não disponha de dispositivos de supervisão e monitoramento do cumprimento das obrigações acordadas pelos países no 
ato da assinatura de um acordo internacional, pois o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) ou o Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (PIMC) desempenham importante papel de monitorar, assessorar, e coordenar ações dos Estados 
no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações internacionais em matéria ambiental.
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