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INTRODUÇÃO: O trabalho tem como objetivo determinar o caráter de ‘bem de uso comum
do povo’ do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na primeira
parte do trabalho será verificada a construção internacional do meio ambiente como direito
humano e a influência na redação da Constituição Federal de 1988, apurando-se que o direito
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se apresenta como um direito
fundamental de terceira dimensão, portanto, de caráter difuso e indisponível. Segundo o texto
constitucional, enquadra-se nos direitos coletivos, pois é um direito da coletividade,
insuscetível de apropriação individual. No segundo momento, será possível auferir que a
característica de bem de uso comum do povo do direito constitucional de meio ambiente
ecologicamente equilibrado difere da classificação civilista, que divide os bens em tão
somente públicos ou privados. Na última parte será verificado quais são os destinatários do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e quem possui o dever de protegê-lo.
Apesar de possuir destinatários, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem
insuscetível de apropriação, seja pelos particulares ou pelo Estado e, ainda assim, todos têm o
dever de protegê-lo. A pesquisa é relevante para embasar a concepção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo superando-se a dicotomia
público versus privado, primando-se pelo interesse da coletividade. FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA: O trabalho foi desenvolvido com base nos estudos promovidos por Bosselman,
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Canotilho, Morato Leite, Ayala, Fiorillo, Lorenzetti, Mirra e Silveira. MATERIAL E
MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida com o método hipotético-dedutivo, tendo como
material a pesquisa bibliográfica. RESULTADOS E DISCUSSÕES: No âmbito
internacional, os direitos humanos sempre estiveram ligados à racionalidade individual e
economicista, porém é cada vez mais evidente a interdependência dos direitos humanos e o
direito ao meio ambiente, pois inexistindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
impossível a garantia dos demais direitos humanos, haja vista a dependência do ser humano
para com a natureza. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no caput do art. 225, dispõe
que “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”. Desta redação é
evidenciado que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de
terceira dimensão, portanto, de caráter difuso e indisponível. Não se destina especificamente à
proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado, pois o
destinatário principal é a humanidade. Além disso, o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é considerado direito público subjetivo, pois pode ser, ao mesmo tempo,
exercitado pelos particulares e pela coletividade, incluindo o Estado, e exigida sua proteção
em face deste. A responsabilidade pela preservação do meio ambiente é dever constitucional
do Poder Público, como uma obrigação, e da coletividade, visando o interesse das presentes e
futuras gerações. O texto constitucional coloca o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como bem de uso comum do povo, sendo a coletividade a destinatária, não se enquadrando,
portanto, nem somente como bem público nem como essencialmente privado.
CONCLUSÃO: A caracterização constitucional do meio ambiente ecologicamente
equilibrado como bem de uso comum do povo não segue a classificação estanque da
legislação civilista, que coloca os bens comuns como bens públicos apenas. A questão deve
ser vista para além da análise dogmática da legislação, verificando-se que a redação da
Constituição Federal de 1988 quanto ao bem de uso comum do povo deve ser vetor da
interpretação da legislação posterior, ou seja, quando as normas inferiores e editadas
posteriormente referirem-se ao bem ambiental como bem público, o termo deve ser
interpretado como “bem de uso comum do povo” e, como tal,

será insuscetível de

apropriação por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. O meio ambiente
ecologicamente equilibrado, portanto, não é de titularidade exclusiva de particulares, nem
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mesmo do Poder Público unicamente, mas é bem de uso comum do povo, ou seja, da
coletividade.
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