
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO  

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

ANA CAROLINA DE ALMEIDA CARDOSO 

 

 

 

 

A litigância climática e a relação entre Direitos Humanos e Empresas como instrumento de 

efetividade de políticas climáticas globais 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de janeiro, novembro de 2017. 

 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO  

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

ANA CAROLINA DE ALMEIDA CARDOSO 

 

 

 

A litigância climática e a relação entre Direitos Humanos e Empresas como instrumento de 

efetividade de políticas climáticas globais 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

orientado pelo Professor Rômulo Rocha 

Sampaio e co-orientado pelo professor 

Paulo Augusto Franco. Apresentado à 

FGV DIREITO RIO como requisito 

parcial para obtenção do grau de bacharel 

em Direito. 

 

 

 

Rio de janeiro, novembro de 2017. 

 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO  

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

Título do trabalho: A litigância climática e a relação entre Direitos Humanos e Empresas como 

instrumento de efetividade de políticas climáticas globais 

 

Elaborado por ANA CAROLINA DE ALMEIDA CARDOSO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

orientado pelo Professor Rômulo Rocha 

Sampaio e co-orientado pelo professor 

Paulo Augusto Franco. Apresentado à 

FGV DIREITO RIO como requisito 

parcial para obtenção do grau de bacharel 

em Direito. 

 

Comissão Examinadora:  

Nome do orientador: Rômulo Silveira da Rocha Sampaio  

Nome do Examinador 1 (co-orientador): Paulo Augusto Franco de Alcântara  

Nome do Examinador 2: Antônio José Maristrello Porto 

  

Assinaturas: 

__________________________________________________ 

Professor Orientador 

__________________________________________________  

Examinador 1 

 __________________________________________________  

Examinador 2  

Nota Final: __________     Rio de Janeiro, Dezembro/ 2017. 



 

 

“Can we pull it off? All I know is that nothing is inevitable. Nothing except that climate change 

changes everything. And for a very brief time, the nature of that change is still up to us” 

(Naomi Klein)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO: 

 O presente trabalho visa demonstrar a importância de se pensar em formas paralelas e 

concomitantes de lidar com a crise climática. O regime climático internacional é uma conquista 

significativa, mas não é capaz de proporcionar, sozinho, a mitigação de gases de efeito estufa que 

se mostra necessária para que as mudanças climáticas e seus efeitos adversos sejam evitados. É 

preciso, ainda, responsabilizar grandes emissores do setor privado por esses efeitos. Uma 

abordagem para contribuir com esse objetivo é a litigância climática estratégica contra esses 

empreendimentos privados. Apesar de ter encontrado obstáculos no passado, tendências recentes 

que são fruto da transformação proporcionada pelo instituto de direitos humanos e empresas têm 

aberto novos caminhos para essa tática. 

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças climáticas. Litigância estratégica. Direitos humanos. Direito 

ambiental. Responsabilização empresarial.  

 

ABSTRACT:  

This research aims to illustrate the importance of developing parallel and overlapping approaches 

to tackle the climate crisis. The international climate regime is a meaningful achievement, but it 

is not sufficient to provide, by itself, the mitigation of GHGs that is necessary to avoid climate 

change and its adverse impacts. It is crucial to hold big private emitters accountable for these 

negative effects as well. One possible way of contributing to this purpose is through strategic 

climate litigation against these private businesses. Even though this approach has had some 

downsides in the past, recent tendencies that are results of the transformations caused in part by 

the business and human rights institute have paved new pathways for this tactic. 

KEYWORDS: Climate change. Strategic litigation. Human Rights. Environmental law. 

Corporate liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Furações. Enchentes. Terremotos. Ondas de calor perigosas. O ano de 2017 foi fortemente 

marcado pela presença constante de desastres naturais sem precedentes na cobertura midiática1. 

Inevitavelmente, isso despertou curiosidade e alarde, e fomentou ainda mais o debate acerca das 

mudanças climáticas. Muitos afirmaram ser esta a razão da quantidade surpreendente de eventos 

extremos da natureza, que se manifestam cada vez mais frequente e agressivamente.2 

Apesar disso, os prognósticos para o Acordo de Paris são, no mínimo, preocupantes. Por 

um lado, o acordo é tido como um sucesso da política internacional, dada a grande adesão e 

repercussão que o dizem respeito. No entanto, com as metas de mitigação que foram apresentadas 

pelos países signatários até então, o acordo dificilmente irá atingir seu objetivo, com prognósticos 

de 50-66% de chances de fazê-lo (GRIFFIN, 2017, p. 13). Além disso, mesmo se sua meta for 

alcançada, é improvável que isso seja eficiente para impedir que eventos climáticos extremos 

sigam atingindo a população (BOOM, et al., 2016, p. 5). 

 Em meio à complexidade do problema e da dificuldade de negociação 

intergovernamental, que impede abordagens mais assertivas, há uma preocupação de que o 

Acordo, que sequer entrou em vigor ainda, não irá ser suficiente para lidar com a questão 

climática (ibid). Enquanto o líder do país que atualmente ocupa o segundo lugar na contribuição 

desse problema nega sua existência e se recusa a participar das negociações internacionais da 

área, ativistas buscam outras formas de contribuir para prevenir que impactos ainda piores 

venham a ocorrer (ibid). 

 Uma das formas mais recorrentes para tentar somar a esses esforços é a litigância 

climática. Litigantes têm obtido certo sucesso na busca por compelir ação estatal por meio de 

ações judiciais (id, pp. 27-41). No entanto, não basta influenciar o comportamento dos Estados 

                                                      
1 Ver: <http://www.telegraph.co.uk/education/stem-awards/design/deadliest-natural-disasters/>. 
2 Ver: <https://theintercept.com/2017/08/28/harvey-didnt-come-out-of-the-blue-now-is-the-time-to-talk-about-

climate-change/>; <https://news.nationalgeographic.com/2017/08/hurricane-harvey-climate-change-global-warming-

weather/>; <https://www.npr.org/2017/09/13/550628977/recent-natural-disasters-revive-political-conversations-on-

climate-change>; <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/climate-change-made-lucifer-heatwave-far-

more-likely-scientists-find>. 
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para lidar com a questão climática. Um estudo deste ano aponta que as 100 maiores empresas 

extrativistas são responsáveis por cerca de 71% das emissões de carbono entre 1988 e 2015 e 

aproximadamente um trilhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa (GRIFFIN, 2017, 

pp. 1 e 15). 

Com isso em mente, o presente trabalho busca identificar no instituto ainda recente de 

direitos humanos e empresas possibilidades de otimizar a litigância estratégica climática, para 

que os objetivos traçados no regime climático internacional possam ser exequíveis. 

O primeiro capítulo pretende introduzir o problema, tanto sobre como as mudanças 

climáticas antropogênicas ocorrem quanto em relação ao porquê de o regime climático 

internacional ser insuficiente para abordá-lo. Para isso, destrincha as minúcias científicas que 

tornam o fenômeno climático e seus desdobramentos compreensíveis e, em seguida, utiliza a 

Teoria da Ação Coletiva de Mancur Olson e conceitos das Relações Internacionais.  

De acordo com Olson (1970, passim), a ação coletiva só é capaz de prover o objetivo do 

grupo – nesse caso, de mitigar os efeitos das mudanças climáticas – caso se trate de um grupo 

pequeno ou caso haja mecanismos de coerção ou de incentivo positivo para a cooperação. Caso 

contrário, os incentivos para os membros do grupo cooperarem são naturalmente negativos, e a 

ação coletiva não prosperará (ibid). No entanto, devido ao fato de esse problema ser difuso e 

transnacional e ao princípio da soberania estatal, não é possível que nenhum desses três 

elementos esteja presente numa abordagem estadocêntrica, como o regime climático 

internacional. Por isso, é preciso que se crie, por meio de outros instrumentos, formas de mitigar 

a emissão de gases de efeito estufa que não apenas pela tentativa de constranger a ação estatal. 

O segundo capítulo busca ilustrar a relação entre direitos humanos e empresas e suas 

contribuições práticas para vítimas que buscam reparação por violações causadas por empresas. 

Tendo isso em vista, enuncia a discussão acerca da responsabilização social de empreendimentos 

privados e analisa seu desfecho à luz dos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e 

Empresas das Nações Unidas, principal marco sobre o tema. Por fim, analisa a contribuição 

concreta do instituto por meio de casos paradigmáticos de acesso à reparação transnacional. 
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Com isso, busca-se atentar para uma nova tendência de litigância transnacional 

estratégica, embasada no corolário da responsabilização socioambiental empresarial. Devido à 

recém-formada – e constantemente expandindo – jurisprudência que derruba barreiras à litigância 

transnacional, observa-se o surgimento de uma nova possibilidade estratégica para que se 

concretizem objetivos climáticos para além do regime climático internacional. 

O terceiro capítulo tenta apresentar um pouco das abordagens empregadas na litigância 

climática e seus principais obstáculos e prognósticos. Em seguida, analisa tendências de 

transnacionalização desses litígios, assim como o potencial dessas novas estratégias para 

contribuir com a amenização da crise climática, por meio de uma análise de casos 

contemporâneos. O objetivo é detalhar como os precedentes oriundos da relação entre direitos 

humanos e empresas estão transformando a litigância estratégica transnacional, tendo, assim, 

reflexos na litigância climática. Com a análise casuística, busca constatar essas transformações e 

observar o potencial que a litigância climática contra empresas, carregada dessas novas 

abordagens, representa para o futuro do clima. 

O presente trabalho busca explorar novas tendências e possibilidades de lidar com a crise 

climática do planeta, que não está sendo devidamente atendida apenas pela mobilização 

intergovernamental articulada até o presente. Não é o objetivo apresentar uma única solução à 

prova de falhas para que as mudanças climáticas sejam superadas e seus impactos negativos 

embarreirados, visto que esta seria uma pretensão ingênua e arrogante frente à complexidade do 

problema e da Política Internacional. Questões complexas não têm respostas simples. O que se 

busca é, portanto, atentar à necessidade de perseguir caminhos paralelos para lidar com o 

problema, notando a litigância transnacional como uma possibilidade de fazê-lo, dado seu 

crescente potencial transformativo. 
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CAPÍTULO 1: MUDANÇAS CLIMÁTICAS, REGIME CLIMÁTICO INTERNACIONAL 

E A TEORIA DA AÇÃO COLETIVA 

 

1.0. ABERTURA   

Este capítulo propõe-se a apresentar as premissas que permeiam o restante do trabalho. A 

primeira delas é a magnitude e a urgência das mudanças climáticas e de seus efeitos adversos. 

Após cerca de trinta anos de estudos aprofundados, poucos são os membros da comunidade 

científica dispostos a negar a veracidade acerca da ocorrência desse fenômeno e de suas 

decorrências alarmantes – mesmo que alguns líderes mundiais como Donald Trump insistam em 

propagar retóricas de climate denial3.  

A segunda premissa que o capítulo visa abordar é a insuficiência do regime climático 

internacional para tratar do problema. Para tanto, utiliza a Teoria da Ação Coletiva de Mancur 

Olson. De acordo com essa teoria, busca demonstrar que dificilmente as mudanças climáticas 

serão contornadas apenas pela ação Estatal, devido a características de como o problema se 

apresenta dentro do contexto atual da política internacional. Diante disso, atenta para a 

necessidade de construir e criar abordagens plurais para lidar com a questão. 

1.1. A CIÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

O clima global natural se estabelece por um processo de troca de radiação entre o sol e a 

Terra (IPCC, 1990, p. 21). Primeiramente, o sol envia radiação em direção à Terra, da qual uma 

parcela é refletida pelos componentes naturais da atmosfera do planeta, como as nuvens, a 

camada de ozônio e partículas atmosféricas. A parcela que não é bloqueada nesse processo é 

absorvida pelo solo, pelos oceanos, pelo gelo, e 776g´]/por outros componentes da superfície 

terrestre, na forma de calor. Em seguida, o planeta se reequilibra liberando a própria radiação, 

chamada de radiação terrestre, na forma de energia infravermelha de volta à atmosfera (IPCC, 

1990, Policymaker’s Summary, xiii-xv).  

De acordo com o primeiro relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (“IPCC”, 1990), há nessa dinâmica um efeito estufa natural que é responsável por 

                                                      
3 “A rejeição da proposição de que mudanças climáticas causadas pela atividade humana estão ocorrendo”. Trecho 

original: “The rejection of the proposition that climate change caused by human activity is occurring”. Disponível 

em <https://en.oxforddictionaries.com/definition/climate_denial>. Acesso em: 11 de Maio de 2018. 
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manter a temperatura média global em 15 graus Celsius e, por sua vez, permite a existência de 

vida na Terra (IPCC, 1990, p. 19). O efeito estufa natural ocorre porque a radiação solar entra 

pela atmosfera de forma relativamente desimpedida, enquanto que a radiação terrestre é 

parcialmente absorvida e reemitida por uma série de gases que integram a atmosfera, os 

chamados gases de efeito estufa (GEE). A radiação terrestre é liberada para equilibrar a radiação 

solar recebida pela Terra, mas ao ser impedida de sair da atmosfera pelos GEE, torna a atmosfera 

e a superfície terrestre mais quentes do que seriam sem a presença desses gases (IPCC, 1990, p. 

21).  

Contudo, desde 1990, a comunidade científica internacional concluiu que as atividades 

humanas pós Revolução Industrial potencializaram o efeito estufa de modo artificial e prejudicial 

ao planeta com a liberação exacerbada de gases poluentes na atmosfera (IPCC, 1990, 

Introduction, xxxvii). Nessa época, o IPCC afirmou que os gases vapor d’água (H2O), Dióxido de 

carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O) e Clorofluorcarbonetos (CFCs) liberados na 

atmosfera por uma série de atividades humanas, ali se concentram por longos períodos (IPCC, 

1990, Introduction, xxxvi)4. Isso aumenta o efeito estufa natural e, consequentemente, eleva 

ainda mais a temperatura média global, ocasionando as mudanças climáticas (IPCC, 1990, 

Introduction, xxxvii). Afirmaram, então, que medidas urgentes deveriam ser tomadas para prever 

(IPCC, 1990, Chapter 11) e mitigar (IPCC, 1990, Appendix 1) possíveis impactos negativos 

decorrentes dessa interferência humana na ordem climática (IPCC, 1990, pp. 249-251). 

Essas mudanças provocadas pela atividade humana representam riscos à vida cotidiana. 

O último relatório de avaliação do IPCC aponta que, globalmente, algumas repercussões das 

mudanças no clima já observadas incluem impactos em glaciares, neve e gelo; rios, lagos, 

enchentes e/ou secas; ecossistemas terrestres; ecossistemas marinhos; erosão de costas e/ou 

efeitos no nível do mar; incêndios; meios de subsistências; saúde e/ou economia; e produção de 

comida (IPCC, 2014, p. 7). Isso significa que diversos impactos concretos das mudanças 

antropogênicas no clima já foram constatados e estão alterando o status quo da vida na terra, 

provocando repercussões econômicas e sociais5. Inquestionavelmente, os mais afetados são os 

                                                      
4 No último relatório do IPCC, os CFCs já não aparecem mais como gases de efeito estufa (IPCC, 2014) 
5 O aumento na temperatura, nas precipitações, na acidificação dos oceanos, no nível do mar, assim como a maior 

recorrência e intensidade de fenômenos naturais disruptivos, como furacões, secas ou enchentes, causados pelas 

mudanças climáticas podem afetar atividades econômicas de subsistência, direitos de propriedade, acesso à recursos 

como água e comida e até mesmo o território, ou a existência, de países (IPCC, 2014, Policymaker’s Summary, pp. 

8-14). 
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Estados que não possuem recursos para se adaptar a essas mudanças e os geograficamente 

desprivilegiados (UNFCCC, 1992, p. 4/5).  

Algumas observações menos concretas também foram feitas nas discussões do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O relatório mais recente indica que é muito 

provável que essa interferência humana no clima terrestre tenha causado eventos extremos. Por 

exemplo, as pesquisas apontam com alta confiabilidade que “impactos de recentes extremos 

relacionados ao clima, como ondas de calor, secas, enchentes, ciclones e incêndios, revelam 

significativa vulnerabilidade e exposição de alguns ecossistemas e muitos sistemas humanos à 

atual variabilidade climática” (tradução livre)6. 

Afirmaram, ainda, que, para limitar os riscos que as mudanças climáticas representam para a 

existência e os ecossistemas dos seres humanos e de outras espécies, transformações profundas 

devem ser feitas por meio de medidas mitigatórias7 e de adaptação8. Caso contrário, se as 

emissões de GEE não forem reduzidas, os impactos das mudanças climáticas irão continuar a 

aumentar e a vida na terra pode se tornar insustentável. 

1.2. UM BREVE HISTÓRICO DO REGIME CLIMÁTICO INTERNACIONAL9 

1.2.1. UNFCCC 

Após a difusão dos dados alarmantes do primeiro relatório do IPCC, a comunidade 

internacional começou a se movimentar para conseguir reverter os prognósticos apresentados 

pelos especialistas. A resposta imediata de líderes mundiais e cientistas foi a UNFCCC (United 

                                                      
6 Trecho original: “impacts from recent climate-related extremes, such as heat waves, droughts, floods, cyclones and 

wildfires, reveal significant vulnerability and exposure of some ecosystems and many human systems to current 

climate variability” (IPCC, 2014, p. 8). 
7 “A human intervention to reduce the sources or enhance the sinks of greenhouse gases (GHGs).” (IPCC, 2014, 

Annex II, p. 125). Tradução livre: “Uma intervenção humana para reduzir as fonts ou aumentar sumidouros de gases 

de efeito estufa (GEE)”. 
8 “The process of adjustment to actual or expected climate and its effects. In human systems, adaptation seeks to 

moderate or avoid harm or exploit beneficial opportunities. In some natural systems, human intervention may 

facilitate adjustment to expected climate and its effects” (IPCC, 2014, Annex II, p. 118). Tradução livre: “O processo 

de ajuste ao clima atual ou esperado e seus efeitos. Em sistemas humanos, adaptação busca moderar ou evitar dano 

ou explorar oportunidades benéficas. Em alguns sistemas naturais, intervenção humana pode facilitar ajuste ao clima 

esperado e seus efeitos”. 
9 Stephen Krasner (1983, p. 1) definiu regime como “principles, norms, rules and decision-making procedures 

around which actor expectations converge in a given issue –area”. Tradução livre: “princípios, normas, regras e 

procedimentos de tomada de decisão em volta dos quais as expectativas de cada ator em uma determinada área 

convergem”. 
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Nations’ Framework Convention on Climate Change ou Convenção-Quatro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima), um documento internacional cuja assinatura por Estados teve início 

em 1992, no Rio de Janeiro, como parte da Cúpula da Terra. 

Essa convenção tem como meta estabilizar os níveis de concentração de GEE na 

atmosfera em uma quantidade que não seja prejudicial para o planeta ou para a vida humana, 

observando a importância da produção alimentícia e do desenvolvimento sustentável. Para isso, 

estabeleceu alguns princípios (UNFCCC, 1992, Artigo 3) que devem servir como guias nas 

práticas de política interna e externa de seus signatários: as mudanças climáticas são uma 

preocupação comum da humanidade; equidade e justiça, incluindo a intergeracional10; 

responsabilidades comuns mas diferenciadas11; precaução12; desenvolvimento sustentável13; e 

cooperação. 

Não se trata, contudo, de um documento vinculante, mas de um quadro legal com 

previsão de protocolos subsequentes – estes, sim, vinculantes às partes signatárias. Optou-se por 

uma abordagem mais branda devido à presença de grandes incertezas e lacunas científicas acerca 

dos aspectos, causas e efeitos das mudanças climáticas à época14, uma vez que o tema estava 

sendo discutido politicamente de maneira inédita.  

Com base nisso, pode-se dizer que a UNFCCC não resultou em medidas concretas 

imediatas de redução das emissões de GEE. No entanto, não só consolidou a prioridade que 

deveria ser dada ao investimento em estudos que possibilitassem enxugar as incertezas acerca do 

                                                      
10 O princípio da equidade intergeracional acompanha o Direito Ambiental desde sua origem, na Declaração de 

Estocolmo, como um dos pilares do direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. 
11 “O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, afirma que as Partes devem proteger o sistema 

climático em benefício das gerações presentes e futuras com base na equidade e em conformidade com suas 

respectivas capacidades. Em decorrência disso, os países desenvolvidos que participam da Convenção devem tomar 

a iniciativa no combate à mudança do clima e seus efeitos, devendo considerar as necessidades específicas dos países 

em desenvolvimento, em especial os particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima.” 

(MMA, 2012) 
12 “Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 

utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.” 

(Declaração do Rio, 1992, Princípio 15) 
13 Segundo o Relatório “Nosso Futuro Comum” (1983), “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 

encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades”, se dividindo nos pilares ambiental, social e econômico.  
14 Incertezas caminham com a temática climática, mesmo que pesquisas científicas cada vez mais avançadas tentam 

mudar esse cenário constantemente. Para maior explicação sobre as incertezas na pesquisa climática, ver “How much 

confidence do we have in our predictions?” (IPCC, 1990, Policymaker’s Summary, xxvii) e “Box Introduction.2 | 

Communicating the Degree of Certainty in Assessment Findings” (IPCC, 2014, p. 37). 
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tema, como também introduziu a discussão sobre as mudanças climáticas na política 

internacional de maneira inédita. Dessa forma, o principal efeito gerado pela UNFCCC foi de 

reunir e projetar no cenário político as informações científicas que haviam sido consolidadas nos 

relatórios do IPCC até então, assim como de engajar os líderes mundiais e a comunidade 

internacional na discussão acerca das mudanças climáticas para que medidas mais concretas 

fossem tomadas posteriormente. Por isso, é considerada o marco inicial do regime climático, uma 

vez que pavimentou o caminho para os próximos grandes acordos climáticos, sendo um dos 

documentos internacionais com maior número de adesões15. 

1.2.2. PROTOCOLO DE QUIOTO 

Em resposta à problemática climática que vinha sendo discutida desde a Cúpula da Terra, 

o Protocolo de Quioto foi minutado durante a 3ª Conferência das Partes da UNFCCC (COP3), em 

1997. Esse protocolo, que entrou em vigor em 2005, tem abordagem distinta da anterior, mais 

impositiva, com o intuito de alcançar mudanças mais concretas e de maneira mais célere, tendo 

em vista a consensual urgência do tema. 

Sua estrutura, portanto, é vertical, ou top-bottom16, baseada em um sistema de adesão 

condicionada à imposição de limites de emissão de GEE aos países signatários pelo próprio texto 

do acordo. Acreditou-se que com mecanismos mais delimitados e concretos, maiores resultados 

seriam obtidos17. 

No entanto, essa característica mais centralizada afastou a adesão do principal emissor de 

GEE na época de assinatura, os Estados Unidos18. Durante a administração de Bill Clinton, o 

tratado foi assinado, mas não foi ratificado pelo Congresso. Posteriormente, durante o governo de 

George W. Bush, a assinatura foi removida do Protocolo e os Estados Unidos se retiraram 

oficialmente do principal mecanismo global de mitigação das emissões de GEE da época. 

                                                      
15 A UNFCCC conta atualmente com a ratificação de 197 países membros das Nações Unidas (ONU, 1992) 
16 Top-Bottom approach significa que é centralizado. O próprio texto do tratado impõe as medidas concretas com as 

quais as partes estarão se comprometendo. 
17 Disponível em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php>. Acesso em: 21 out, 2917. 
18 Em 1997, quando o Protocolo foi minutado, os Estados Unidos eram o maior emissor de GEE. Na data de sua 

entrada em vigor, em 2005, foi ultrapassado pela China, sendo hoje o segundo maior emissor global. Disponível em: 

<http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015&sort=des5> 
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A principal justificativa do então presidente para a retirada foi que o Protocolo previa 

cortes diferentes nas emissões de acordo com a capacidade econômica do país signatário, 

independentemente da contribuição relativa de cada um para as emissões de GEE. Para ele, isso 

colocava em posição desvantajosa os países com maior capacidade econômica, como o que 

presidia19. Essa estrutura, criada em apreço ao princípio das responsabilidades comuns porém 

diferenciadas, estabelecido na UNFCCC, foi alvo de grande polêmica na época de assinatura, 

ilustrada pela saída do maior emissor de GEE da época. 

O Protocolo focou, assim, na determinação de metas distintas de redução de emissões 

para os grupos de países, dividindo-os entre: (i) países desenvolvidos; (ii) economias em 

transição para o capitalismo; e (iii) países em desenvolvimento (Protocolo de Quioto, 2005, 

Anexo I). Os dois primeiros grupos deveriam diminuir pelo menos 5% de suas emissões de GEE 

até o ano de 2012, que concluiria o primeiro período de compromisso do protocolo. O primeiro 

grupo deveria, ainda, fornecer recursos financeiros e tecnológicos para que o segundo pudesse 

cumprir a meta (Protocolo de Quioto, 2005, Artigo 3). 

O tratado, apesar de ter sido por muito tempo o único protocolo do regime climático 

vinculante para as partes, foi perdendo apoio da comunidade internacional aos poucos, após o fim 

do primeiro período de compromisso. Isso porque os países do Anexo I se sentiram 

sobrecarregados e injustiçados por outros grandes emissores, como a China, não terem metas 

obrigatórias, da mesma forma que acusou Bush em 2001, além de defenderem que o modelo de 

Quioto não era eficaz para mitigação de GEE. Isso resultou num declínio na participação para o 

segundo período de compromisso, com emissores significativos como o Canadá20 deixando de 

fazer parte do Protocolo, e o Japão21, a Rússia e os Estados Unidos, sob o comando de Barack 

Obama, afirmando que não adeririam à nova fase do Protocolo. Outros países cruciais como a 

                                                      
19 Disponível em: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010611-2.html>. Acesso 

em: 21 out, 2017. 
20 O Canadá notificou o Secretário Geral da ONU em 16 Dez, 2011 que deixaria o acordo. Disponível em: 

<http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/application/pdf/canada.pdf.pdf>. Acesso em 19 out, 2017. 
21 O Japão e a Rússia informaram que não adeririam ao segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto 

durante a Conferência das Partes 16, que ocorreu em Cancun em 2010. Disponível em: 

<http://www.mofa.go.jp/announce/media/2010/12/1203.html> e 

<https://unfccc.int/files/meetings/cop_16/statements/application/pdf/101209_cop16_hls_russia.pdf>. Acesso em: 21 

out, 2010. 
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França, a Alemanha, o Reino Unido, Portugal, Holanda e o Brasil não estão na lista de membros 

do chamado Doha Amendment22. 

1.2.3. ACORDO DE PARIS 

Diante do enfraquecimento do Protocolo de Quioto, formulado para a promessa de 

promover cortes drásticos e vinculantes nas emissões de GEE, a comunidade internacional 

entendeu necessário reformular a estrutura do próximo acordo climático internacional. Nesse 

cenário, surgiu a abordagem diferenciada bottom-up23 do Acordo de Paris, tratado assinado a 

partir de 2015 e que entrará em vigor em 2020. 

Sua estrutura, idealizada na 21ª Conferência das Partes (COP21), tem cunho menos 

impositivo do que a do Protocolo de Quioto. Diferentemente do tratado anterior, os próprios 

países submetem suas propostas de contribuições para o plano global de mitigação, pelo 

mecanismo inovador chamado de Contribuições Nacionalmente Determinadas (“NDCs”)24.  

No documento, as partes concordaram em manter o aumento da temperatura média global 

em “bem menos de 2ºC acima dos níveis pré-industriais” (Acordo de Paris, 2015, Artigo 2º.1(a)). 

Para isso, estabelece em seu artigo 4º parágrafo 2 que cada parte signatária deve enviar e registrar 

as suas NDCs até 2018. Diante disso, as metas de redução de emissões estão sendo elaboradas 

paralelamente por cada parte signatária, acreditando-se que isso possibilita mecanismos de 

pressão política por cidadãos de cada país, por ativistas da problemática climática e pelos demais 

Estados signatários para os países submeterem propostas mais ambiciosas (ALDY, 2015, p. 6). 

Como tentativa de evitar a submissão de NDCs pouco ambiciosas ou o não cumprimento das 

propostas registradas, o Acordo prevê mecanismos de discussão coletiva e prestação de contas 

acerca das NDCs apresentadas nas ocasiões de COPs (Conferências das Partes), conforme o 

Artigo 4º, parágrafos 9, 10 e 13 do tratado. 

Não obstante o empenho da comunidade internacional na construção do Acordo, apenas 

seis meses depois, em 1º de junho de 2017, o Presidente Donald Trump anunciou a retirada 

                                                      
22 Documento assinado entre os Estados para renovar o Protocolo de Quioto, iniciando a fase do segundo período de 

compromisso. 
23 Bottom-up approach significa uma estrutura descentralizada, que parte dos Estados para o Acordo, e não o 

contrário, como era feito em Quioto. 
24 Em inglês, Nationally Determined Contributions. 
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oficial dos Estados Unidos do acordo25. A justificativa para a retirada, similar ao que foi dito por 

Bush no passado, foi o supostamente alto e injusto nível de encargos colocados ao país, 

primordialmente em relação ao Fundo Verde do Clima (GCF). Segundo Trump, esses custos 

representam uma vantagem para os demais países em relação à economia americana, além de 

prejudicar os empregos de seus cidadãos.26 

1.3. MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO UM PROBLEMA DE AÇÃO COLETIVA 

 “Mudanças climáticas são um problema de ação coletiva por excelência27” (HARRIS, 

2007, p. 196). A recorrente ineficácia dos acordos climáticos, principalmente o chamado fracasso 

do Protocolo de Quioto (HARRIS, 2007, p. 206), não é fruto de coincidência. A teoria da ação 

coletiva, desenvolvida por Mancur Olson (1965), apresenta uma análise econômica dos grupos de 

ação que possibilita compreender os fundamentos por trás de assertivas pessimistas como as de 

Harris sobre o regime climático internacional. Com isso, a teoria da ação coletiva aponta os 

elementos que evidenciam a extrema dificuldade de êxito inerentes à forma e ao contexto em que 

foram construídos os acordos climáticos internacionais.  

Isso ocorre por três principais características desses acordos: primeiramente, o fato de seu 

objeto de proteção, o bem coletivo, ser um bem intrinsecamente público; em segundo lugar, a alta 

frequência de participantes ativos dos quais esses acordos dependem, isto é, o fato desses acordos 

serem firmados por uma infinidade de atores estatais individuais; por fim, limitações trazidas pela 

sua abordagem centrada nos Estados em meio a uma ordem internacional complexa e plural são 

obstáculos para a ação climática efetiva. Há, ainda, particularidades relacionadas às dinâmicas 

desse sistema que, apesar de imprevisíveis por Olson, contribuem para fortalecer sua afirmativa. 

 Com essa teoria, Mancur Olson questionou a incompletude da concepção da teoria 

tradicional de grupos (OLSON, 1965, p. 59) de que indivíduos racionais que atuam em busca de 

                                                      
25 O acordo havia sido assinado na gestão do então presidente Barack Obama, em 2015. 
26 “The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that 

disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers -- who I 

love -- and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly 

diminished economic production. 

Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the 

draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.  This includes ending the 

implementation of the nationally determined contribution and, very importantly, the Green Climate Fund which is 

costing the United States a vast fortune.” (TRUMP, 2017) 
27 Trecho original: “Climate change is a collective action problem par excellence”. 
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seus interesses iriam agir em prol de um objetivo comum, caso isso representasse melhoras para 

todos. Ocorre que, muitas vezes, os indivíduos têm interesse em alcançar o objetivo 

compartilhado, ao passo que, simultaneamente, também possuem interesses individuais que se 

contrapõem ao interesse do grupo (OLSON, 1965, p. 8 e 44).  

O autor utiliza como exemplo um grupo de empresas do mesmo setor que, enquanto 

desejam, coletivamente, que os preços dos produtos sejam os mais elevados possíveis, cada 

empresa individualmente tem também como objetivo que suas vendas se sobreponham às de suas 

concorrentes. Para isso, terá que gerar incentivos ao consumidor, sobretudo reduzindo seus 

preços, o que as leva a agir contraditoriamente em relação ao interesse do grupo ao qual 

pertencem (OLSON, 1965, pp. 9/10). 

O mesmo fenômeno ocorre no regime climático internacional. Enquanto a comunidade de 

Estados reconhece coletivamente a importância e a urgência de prevenir e mitigar os impactos 

das mudanças climáticas e se agrupa para alcançar tais resultados, cada Estado individualmente 

está também interessado em alcançar outros objetivos, muitas vezes conflitantes, como o de se 

desenvolver economicamente por meio de uma lógica que contradiz o objetivo climático de 

mitigação de emissões. Dessa forma, para alcançar o bem coletivo do regime climático28 é 

necessário reduzir as emissões de GEE. Contudo, as políticas econômicas de desenvolvimento 

nacional normalmente perpetuam práticas de extração e queima de combustíveis fósseis, maiores 

origens de emissão desses gases (IPCC, 2014, pp. 45/46). Assim, os interesses individuais de 

cada estado-membro dos acordos climáticos são, via de regra, diametralmente opostos ao 

objetivo do regime e ao bem coletivo que os tratados visam alcançar. 

A dificuldade em estabelecer um sistema de ação coletiva eficiente em torno da crise 

climática, considerando essa nova premissa sobre dinâmicas de grupos exposta por Olson, se 

origina no fato de que o clima do planeta que esses acordos buscam proteger é intrinsecamente 

um bem público29, universal e difuso. Isso significa dizer que é não-rival, não-excludente e 

indivisível entre os países signatários dos acordos internacionais. Ou seja, os benefícios de sua 

                                                      
28 O regime climático, como sistema facilitador de ação coletiva, busca prover o bem coletivo entendido como um 

clima terrestre saudável, sem os efeitos negativos do aquecimento global e das mudanças climáticas. 
29 “Os bens públicos não são nem excludentes nem rivais. Ou seja, as pessoas não podem ser impedidas de usar um 

bem público, e, quando uma pessoa usa um bem público, isso não reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado 

por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas.” (MANKIW, 2009, p. 204). 
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proteção necessariamente serão compartilhados por todos os Estados, independentemente de sua 

contribuição individual para prover o bem30. 

De forma contrária, no entanto, a contribuição para garantir a proteção do clima da Terra 

só pode ser feita individualmente por cada país signatário dos acordos climáticos. Isso tendo em 

vista que as emissões de gases nocivos, no limite, somente podem ser reduzidas mediante 

políticas domésticas, uma vez que todos os países reconhecidos internacionalmente são 

autônomos e soberanos31, não havendo o instituto da intervenção por justificativa climática na 

política internacional. Por isso, a internalização dos custos para prover o bem coletivo é 

individual enquanto que os benefícios são compartilhados por todos, independentemente de ter 

contribuído ou de fazer parte dos acordos. Os incentivos naturais que existem no regime 

climático internacional são, portanto, negativos. 

Tendo observado fenômenos similares, Olson afirma que para que a ação coletiva seja 

possível, é preciso que algumas circunstâncias estejam presentes. Segundo o autor, existem 

apenas três maneiras de garantir que o bem coletivo almejado pelo grupo será provido: sendo o 

grupo quantitativamente pequeno; havendo coerção ou mecanismos sancionatórios; ou havendo 

incentivos positivos – os dois últimos são o que ele chama de incentivos separados e seletivos 

(OLSON, 1965, p. 2). 

Ele afirma que, em grupos pequenos, é maior a probabilidade de uma parcela dos 

membros, ou mesmo de um membro sozinho, concluir que seu ganho pessoal por ter o bem 

coletivo excederá os custos totais necessários para que ele seja provido. Isso faz com que, muitas 

vezes, ele internalize os custos totais necessários para alcançar o bem, criando certa presunção de 

que um bem coletivo será provido em casos de grupos pequenos, mesmo que não haja os 

denominados mecanismos de incentivos separados e seletivos (OLSON, 1965, p. 34). 

 Acontece que isso não é possível nos tratados climáticos, porque os grupos de ação 

coletiva desse regime serão necessariamente grandes e o provimento do bem coletivo dependerá 

                                                      
30 “those who do not purchase or pay for any of the public good or collective good cannot be excluded or kept from 

sharing in the consumption of the good” (OLSON, 1965, p. 15) 
31 “O sistema de tutela não será aplicado a territórios que se tenham tornado Membros das Nações Unidas, cujas 

relações mútuas deverão basear-se no respeito ao princípio da igualdade soberana.” (Carta das Nações Unidas, 1945, 

Artigo 78) 
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da ação universal, ou próxima o suficiente disso. Isso uma vez que os GEE são emitidos das mais 

variadas maneiras e origens, o que faz com que nenhum país seja capaz de reduzir 

individualmente todas as emissões desses gases, visto que não têm ingerência sobre as emissões 

que são feitas pelos demais Estados. Em razão disso, para que os impactos das mudanças no 

clima possam ser evitados e mitigados de maneira concreta, é necessário que haja a adesão e 

efetivamente a redução das emissões por todos os países nos tratados do regime climático 

internacional. Isso resulta inevitavelmente em grupos de ação coletiva numerosos e com 

membros interdependentes uns dos outros, descartando por completo a possibilidade de existir a 

primeira hipótese apresentada por Olson. 

Segundo ele, “quanto maior for o grupo, menos irá alcançar seus interesses comuns” (tradução 

livre)32, por três fatores cumulativos decorrentes de grupos grandes. Primeiro, porque quanto 

maior for o grupo, menor é a fração do benefício total que cada membro receberá, ou a 

recompensa por agir pelo interesse do grupo; segundo, decorrente do primeiro, também são 

menores as chances de comportamentos oligopólios, que ajudariam a alcançar o bem; por fim, 

são ainda maiores os custos organizacionais em grupos latentes (OLSON, 1965, p. 48). 

Isto é, em grupos grandes a importância de cada membro individualmente é menor 

(OLSON, 1965, p. 53), o que esfria as interações entre os membros e prejudica o trabalho em prol 

do bem coletivo. Uma vez que os esforços de cada membro em particular dificilmente serão 

notados pelos demais, ninguém no grupo irá reagir caso um membro não contribua e, então, ele 

não tem incentivos para contribuir. No caso de bens públicos indivisíveis, como é o caso do clima 

terrestre, se o bem for alcançado ele será usufruído por todos da mesma forma, 

independentemente de sua contribuição para isso (OLSON, 1965, p. 50). 

O maior problema com os grupos grandes, portanto, é que os incentivos naturais para 

internalizar os custos de provimento do bem coletivo são negativos. Isso, assim como as demais 

características de grupos grandes e de ação coletiva para prover bens públicos, gera um problema 

                                                      
32 Trecho original: “the larger the group, the less it will further its common interests” (OLSON, 1965, p. 36). 
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de “carona”33 e faz com que cada membro internalize o mínimo de custos necessários, somente 

na medida em que não obstrua seus interesses individuais antagônicos. 34 

O último fator que dificulta a ação coletiva de grupos grandes são os custos 

organizacionais, os quais são diretamente proporcionais à quantidade de indivíduos que fazem 

parte do grupo. Assim, quanto maior for o grupo, mais custosa é sua organização, compreendida 

pelos custos de comunicação, de barganha, de tomada de decisão coletiva, assim como os custos 

de criar, estruturar e manter uma organização formal, como se vê necessário no regime climático 

(OLSON, 1965, p. 46/47). 

Para evitar o problema central dos caronas presente em grupos grandes que visam prover 

bens públicos, é preciso que sejam estabelecidos mecanismos seletivos de incentivo positivo ou 

negativo para que o bem coletivo seja provido (OLSON, 1965, p. 51). Isso porque, para Olson, 

“por mais que os benefícios de um bem coletivo sejam imensos, quanto mais altos os custos 

absolutos de adquirir qualquer fração desse bem, mais baixas as chances de sequer uma quantia 

mínima do bem ser obtida sem coerção ou incentivos separados externos” (tradução livre)35. 

Diante dessa afirmação, propõe o emprego desses incentivos para estimular os indivíduos 

a agirem de acordo com o interesse do grupo (OLSON, 1965, p. 51). Desenvolve que devem ser, 

não só desvinculados do bem a ser provido, como também seletivos, de modo a diferenciar o 

tratamento daqueles que contribuem para o daqueles que não contribuem para a obtenção do bem 

(OLSON, 1965, pp. 51 e 60-64). Podem ser positivos ou negativos, isto é, mecanismos de 

recompensa para os indivíduos que agem em prol do objetivo do grupo ou punições para aqueles 

que falham em suportar uma parcela alocada dos custos coletivos. Podem ser traduzidos em 

medidas sociais, morais, psicológicas, econômicas, políticas, ou até mesmo no uso da força.  

                                                      
33 Ou free rider problem. Segundo a definição de Mankiw (2013, p. 206), “O carona é alguém que usufrui dos 

benefícios de um bem, mas evita pagar por ele”. Como o bem é não-excludente e não-rival, mesmo sem contribuir 

para seu provimento, caso ele seja provido, todos terão acesso a ele. Assim, não há incentivos para investir em seu 

provimento, e cria-se um problema de carona intrínseco ao regime climático. 

34 “the large, latent group cannot act in accordance with its common interests so long as the members of the group 

are free to further their individual interests” (OLSON, 1965, p, 58). Tradução livre: “o grupo grande, latente, não 

pode agir de acordo com seus interesses comuns enquanto os membros do grupo estiverem livres para promover seus 

interesses individuais”. 
35 Trecho original: “However immense the benefits of a collective good, the higher the absolute total costs of getting 

any amount of that good, the less likely it is that even a minimal amount of that good could be obtained without 

coercion or separate, outside incentives” (OLSON, 1965, p. 48). 
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O uso de mecanismos coercitivos ou incentivadores se mostra ainda mais imperativo 

devido a algumas particularidades da dinâmica entre os membros do regime climático 

internacional. Justamente por cada Estado emitir uma quantidade específica de GEE e 

considerando também os custos para reduzir suas emissões e a capacidade econômica de cada 

país, os Estados têm capacidades distintas de contribuir para o alcance do bem coletivo. Dessa 

forma, o comportamento de alguns Estados se mostra comparativamente mais crucial para o 

alcance do bem coletivo. 

Tendo isso em vista, um Estado pode internalizar mais custos e contribuir mais para a 

obtenção do bem coletivo se (i) emite mais GEE, já que quanto mais ele emite, mais ele tem a 

reduzir e, portanto, mais pode contribuir; e (ii) se tiver maior capacidade econômica, visto que a 

redução de emissões requer mudanças na política energética do país e investimentos no uso de 

tecnologias renováveis, assim como no desenvolvimento de novas tecnologias limpas. 

Não coincidentemente, esses dois fatores normalmente são acumulados pelos mesmos 

atores. Ou seja, a regra geral é que os países que mais emitiam GEE na época de formação do 

regime climático são hoje os que detêm maior capacidade econômica – denominados 

“desenvolvidos”. Ora, é de conclusão lógica que aqueles que lideraram o processo de 

industrialização e, por isso, têm economias mais prósperas, acabaram investindo na queima de 

combustíveis fósseis de maneira mais intensa e, portanto, apresentam os níveis mais elevados de 

emissão de GEE. 

O problema se agrava quando também há uma correlação inversa entre esses fatores e o 

risco no qual cada Estado incorre de ser gravemente atingido pelos impactos das mudanças 

climáticas. Isto é, os países “desenvolvidos” (Protocolo de Quioto, 2005, Anexo I) que têm maior 

capacidade econômica e também, via de regra, maior índice de emissão de gases nocivos ao 

clima, serão menos impactados negativamente pelas mudanças climáticas (IPCC, 2014, Summary 

for Policymakers, p. 17). Isso, não só devido a fatores geográficos, mas também porque sua 

maior capacidade de recursos estatais permite o investimento em mecanismos e tecnologias de 

adaptação aos impactos que os atingirão, assim como impede que tenham problemas de acesso a 

recursos como água e alimentos devido às mudanças climáticas (IPCC, 2014, 15). 
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Dessa forma, restam mais prejudicados e com menor capacidade de manobra para alterar 

essa realidade os países do sul global, regiões com temperatura média mais elevada, 

principalmente os países-ilha do Oceano Pacífico e do Caribe, cujos territórios e espécies que os 

habitam estão em perigo iminente de extinção (ALBERT et al, 2016). Ou seja, os países que têm 

maior interesse no provimento do bem coletivo em acordos climáticos, por correrem riscos de 

danos mais catastróficos e mais urgentes, são também os países com menor capacidade de 

internalizar os custos e de contribuir para que o bem seja provido.  

Diante disso, vê-se que o regime climático global possui particularidades que dificultam 

ainda mais a tomada de ação coletiva necessária para lidar com a questão. O autor considera, em 

sua obra, que “membros com graus de interesse no bem coletivo altamente desiguais, e que 

querem um bem coletivo extremamente valioso, estarão mais aptos a provê-lo” (tradução livre)36. 

Pois o regime climático internacional se mostra ainda mais complexo, visto que os membros que 

têm maior interesse no bem coletivo não são os que têm maior acesso a recursos para garantir a 

satisfação do bem, como é observado na seara climática. O destino dos mais afetados encontra-se, 

pois, na boa vontade dos Estados responsáveis pela situação crítica em que se encontra o clima do 

planeta, fazendo-se imperativo o estabelecimento de incentivos seletivos capazes de manipular 

seu comportamento. 

Ocorre que o princípio da soberania estatal rege o sistema internacional, determinando 

todos os Estados como igualmente soberanos e autônomos no que diz respeito a suas políticas 

internas. Desse princípio se extrai a política internacional de não-intervenção (VINCENT, 2015, 

p. 14), que é flexibilizada em casos de violações grosseiras a direitos humanos (VINCENT, 2015, 

p. 307), mas ainda não no que diz respeito às políticas que teriam influência direta no clima do 

planeta37.  

Dessa forma, resta claro que nenhuma das condições necessárias para a ação coletiva 

indicadas por Olson pode estar presente, a priori, no cenário internacional. Ademais, mesmo na 

hipótese da presença dos elementos requeridos por Olson no regime climático internacional, as 

                                                      
36 Trecho original: “members with highly unequal degrees of interest in a collective good, and which want a 

collective good that is extremely valuable (...) will be more apt to provide” (OLSON, 1965, 45). 
37 Não entrarei, para fins deste trabalho de conclusão de curso, no debate acerca da possibilidade de manipular 

políticas climáticas internas sob a alegação de danos transfronteiriços interestatais pela emissão de GEE usando os 

mecanismos do direito internacional público. 
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desigualdades entre os atores estatais peculiares ao contexto desse regime permaneceriam se 

colocando como obstáculos para o alcance do bem coletivo almejado pela ação interestatal. 

Diante disso, acadêmicos vêm, desde o primeiro período de compromisso de Quioto, 

prenunciando o fracasso do regime climático internacional com base na teoria da ação coletiva 

(HARRIS, 2007 e ETSY; MOFFA, 2012). 

Alguns defendem que essa ineficácia pode mudar caso haja maior liderança dos maiores 

emissores, maior fluxo de conhecimento e informações acerca do tema e uma mudança na 

interpretação do cálculo de custos, na medida em que custos de inércia excedem os custos de 

ação (HARRIS, 2007, pp. 222/223). Outros concordam com a necessidade de maior proatividade 

por parte dos principais emissores de GEE, mas afirmam que isso deve ser feito com o emprego 

de uma Organização Ambiental Global (tradução livre)38 (GEO) (ETSY; MOFFA, 2012). 

Os próximos capítulos buscam expor outra proposta para contribuir para os objetivos que 

o regime climático internacional falha em alcançar sozinho: a litigância climática estratégica, 

utilizando-se das transformações geradas pelo instituto de direitos humanos e empresas. Será 

demonstrada a necessidade e o potencial transformativo dessa abordagem que descentraliza a 

agência da política internacional para além da esfera interestatal, colocando outros atores, como 

indivíduos e organizações não-governamentais também como agentes influenciadores desse 

campo. Os mecanismos de acesso à remediação que vêm sendo desenvolvidos com a 

consolidação desse instituto podem ser e vêm sendo utilizados como instrumentos para criar 

instâncias paralelas, concomitantemente domésticas e transnacionais, de incentivos coercitivos, 

como sugerido por Olson. Assim, podem representar alternativas para contornar os obstáculos 

apresentados pela inércia dos principais emissores globais, constrangendo e influenciando sua 

ação para que o bem coletivo visado possa ser proporcionado à comunidade internacional. 

  

                                                      
38 Termo original: Global Environmental Organization 
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CAPÍTULO 2: COMO DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS PODE REPRESENTAR 

MUDANÇAS POSITIVAS NO CENÁRIO ATUAL 

2.0 ABERTURA 

Este capítulo busca dar continuidade às premissas expostas no capítulo anterior de que os 

mecanismos existentes de ação interestatal são insuficientes para prevenir os impactos iminentes 

das mudanças climáticas. Tendo isso em vista, propõe-se a trazer o debate acerca da 

responsabilização social empresária, que sustenta a relação crescente entre direitos humanos e 

empresas. 

Devido ao dever socioambiental de empreendimentos não-estatais, empresas passam a ter 

a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e o meio ambiente e de promover sua 

proteção por meio de todas as suas relações. Para ilustrar essas responsabilidades de forma mais 

detalhada, descreve as diretrizes dos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas 

das Nações Unidas, principal marco acerca do tema. 

Por fim, tenta sustentar, a partir da análise de casos paradigma que decorreram dos 

embasamentos teóricos expostos, quais são as transformações que esse ideário tem trazido para a 

litigância estratégica. Objetiva-se exprimir que a consolidação desses deveres empresariais está 

traçando novas possibilidades de responsabilização empresária, que superem obstáculos 

territoriais e processuais. 

2.1.  A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESÁRIA E A RELAÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E 

EMPRESAS 

Desde a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (DUDH), estava implícito no 

Direito Internacional que empresas, assim como os Estados, deveriam se engajar na promoção 

dos direitos humanos. Isso porque, em seu preâmbulo, a Declaração dispõe que “todos os 

indivíduos e todos os órgãos da sociedade” (grifo nosso) deverão desenvolver e promover 

medidas protetivas dos direitos humanos (ONU, 1948). No entanto, alguns discordavam, 

afirmando que atribuir funções sociais a empresas privadas não era uma prerrogativa estatal 

condizente com o modelo de Estado liberal predominante. 
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 Essa era a opinião compartilhada por Milton Friedman em 1970, o qual defendeu 

que a responsabilidade social de empresas privadas é e deve ser unicamente aumentar seus lucros. 

Ele afirma que a única responsabilidade do(a) administrador(a) da empresa é com seus “donos”, e 

não com a sociedade, tendo em vista que ele(a) não é servidor(a) público(a) eleito(a) por voto 

popular para representar o interesse do povo. Pelo contrário, o(a) administrador(a) é um ator 

privado contratado pelos sócios de uma corporação para gerir sua atividade empresária conforme 

os interesses destes, os quais se traduzem em lucro. O autor consigna, de forma veemente, que, 

numa sociedade “livre”, o único dever que uma empresa tem para com a população é o de agir de 

acordo com os limites legais que circundam suas atividades. Portanto, impor outras restrições a 

esses atores puramente privados, com base em responsabilidades sociais, significaria ter que 

estendê-las a todas as formas de atividade e a todos os tipos de atores sociais (FRIEDMAN, 

1970, passin). 

 Em contrapartida, Peter T. Muchlinksi apresentou, trinta e um anos mais tarde, um 

ponto de vista distinto. O autor ponderou a questão, trazendo argumentos pró e contra a 

responsabilização social de empresas privadas, com foco nas multinacionais. Sua premissa, 

diferentemente de Friedman, era que tais corporações poderiam estar envolvidas em violações de 

direitos humanos (MUCHLINSKI, 2001, p. 31), o que mudou o tom de sua análise.  

Como argumentos contrários à responsabilização social das empresas, trouxe os mesmos 

apontamentos que Friedman e alguns mais. Afirmou que alguns direitos fundamentais, 

especialmente os civis e políticos, somente podem ser garantidos pelo Estado (MUCHLINSKI, 

2001, p. 35). Destacou, também, a possibilidade de se desenvolver um problema de caronas, caso 

houvesse um dever compartilhado de investir na promoção de direitos humanos por empresas 

multinacionais. Isso devido ao incentivo negativo que as empresas teriam para realizar esse 

investimento, já que, caso não houvesse mecanismos para contabilizar quem se engajou nessa 

proteção, todas as empresas multinacionais compartilhariam os benefícios reputacionais de tais 

investimentos – de forma similar ao que ocorre no regime climático internacional 

(MUCHLINSKI, 2001, p. 35/36). Segundo ele, as multinacionais que invistam na proteção dos 

direitos humanos podem, ainda, perder oportunidades de negócios em países com históricos ruins 

de proteção a esses direitos (MUCHLINSKI, 2001, p. 36). Por fim, ONGs que pretendem servir 

ao propósito de contabilizar a proteção desses direitos por parte das empresas podem fazer isso de 
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maneira enviesada e, portanto, injusta, com o intuito de fortalecer suas próprias agendas políticas 

internas (ibid). 

Entretanto, Muchlinski revelou que tais argumentos contrários à responsabilização social 

de empresas privadas estão ancorados na premissa falaciosa de que as multinacionais são como 

os demais atores privados na sociedade (ibid). Ele afirma, contudo, que essa percepção já não 

impera mais devido a transformações sociais recentes.  

Uma delas refere-se à percepção da função de empresas privadas na sociedade. Elas 

passaram a ser vistas como organizações sociais com responsabilidades para com seus 

trabalhadores e outros, uma vez que a sociedade espera que as multinacionais se comportem de 

acordo com determinados parâmetros sociais (ibid). Isso foi expresso na ordem internacional 

através da adoção de diversos documentos como, por exemplo, as Declarações Tripartites de 

Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social (OIT, 1981; OIT, 2000; OIT, 2005; 

OIT, 2017). 

Outra transformação que desmantela a tese de Friedman é a “reação política mais ampla à 

integração econômica global, com ênfase no ‘déficit democrático’ por trás da regulamentação 

global de negócios” (ibid). 

Ademais, Muchlinski traz a obra de Andrew Clapham, o qual reconheceu, ainda em 1993, 

três tendências da geopolítica recente que levaram à reconsideração de atores privados também 

como portadores do dever de promover os direitos humanos. A primeira foi a descentralização de 

poder aos atores não-estatais – incluindo multinacionais –, o que estendeu a percepção individual 

de autoridade, de repressão e de alienação para além do aparato estatal (CLAPHAM apud 

MUCHLINSKI, 2001, p. 39). Em segundo lugar, o fato de a esfera privada ter passado por uma 

transformação, tendo sido permeada por uma maior regulação do comportamento de seus atores 

(CLAPHAM apud MUCHLINSKI, 2001, p. 40). A terceira é o fato de que, devido à criação de 

órgãos transnacionais como a União Europeia e a Organização Mundial do Trabalho, as empresas 

multinacionais passaram a ser capazes de influenciar políticas públicas sem que tivessem que 

prestar contas em relação a isso. Essas mudanças sociais enriqueceram o argumento a favor da 

imposição de deveres sociais às empresas, que passaram a ser vistas como potenciais 

influenciadoras de políticas públicas (MUCHLINSKI, 2001, pp. 39/40). 
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 Esse debate logo ingressou na esfera política internacional. Em 2003, a 

subcomissão de Promoção de Direitos Humanos da ONU (“Subcomissão”) elaborou as Normas 

da ONU sobre as Responsabilidades das Empresas Transnacionais e outros Empreendimentos 

Privados com relação aos Direitos Humanos (“Normas”) (ONU, 2003). Essas normas previam 

que: 

 

Dentro de suas respectivas esferas de atuação e influência, empresas 

transnacionais e outros empreendimentos privados têm a obrigação de promover, 

garantir o cumprimento, respeitar, garantir o respeito e proteger os direitos 

humanos reconhecidos no direito internacional e doméstico, incluindo os direitos 

e interesses dos povos indígenas e outros grupos vulneráveis (tradução livre)39. 

 

No entanto, as Normas foram alvo de vigorosas críticas, devido a seu conteúdo impositivo 

de obrigações às empresas e em razão do caráter genérico dessas obrigações, como a ausência da 

descrição detalhada de conceitos e procedimentos chave. Por isso, tanto as grandes empresas 

privadas como os próprios governos concordaram que tais normas não deveriam ser vinculantes e 

que as ideias ali expostas não deveriam pautar a atuação das Nações Unidas sobre o assunto40. 

 Diante desse retorno, o então Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, indicou o 

Professor John Ruggie para ser seu Representante-Especial sobre direitos humanos e empresas 

(BHRRCb). Durante a ocupação desse cargo, Ruggie levou as críticas anteriores em consideração 

para elaborar os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas das Nações 

Unidas41 (“Princípios”), publicados em 2011. Devido à estratégia de empregar uma linguagem 

menos agressiva e impositiva, em oposição ao que foi feito nas Normas, não só os Estados como 

membros do setor privado reagiram positivamente em relação aos Princípios, o que tornou o 

documento o primeiro marco normativo acerca do assunto (ONU, 2011).  

                                                      
39 Trecho original: “Within their respective spheres of activity and influence, transnational corporations and other 

business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect 

human rights recognized in international as well as national law, including the rights and interests of indigenous 

peoples and other vulnerable groups” (ONU, 2003, A.1.) 
40 Empresas, Organizações Não-Governamentais e Estados submeteram seu feedback em relação às Normas para que 

a ONU, posteriormente, elaborasse relatório sobre Direitos Humanos e Empresas. Disponível em: <https://business-

humanrights.org/en/doc-excerpts-from-submissions-to-united-nations-consultation-on-business-human-rights-

submissions-made-available-to-the-business-human-rights-resource-centre>. Acesso em: 12 Out, 2017. 
41 Nomenclatura original em inglês: United Nation’s Guiding Principles for Business and Human Rights 
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 A principal mudança em sua abordagem foi a retirada do termo “obrigação” e, em 

substituição, a introdução do conceito “responsabilidade de respeitar” os direitos humanos pelas 

empresas. Isso incorporou a ideia de proteção e promoção de direitos humanos por esses 

empreendimentos privados, ao mesmo tempo em que retirou a rigidez da linguagem que havia 

sido criticada anteriormente. De acordo com o artigo 13 dos Princípios, essa responsabilidade 

traduz-se tanto em “evitar causar ou contribuir para impactos adversos em direitos humanos 

através de suas próprias atividades, e lidar com tais impactos quando ocorrerem” (tradução 

livre)42 (grifo nosso) quanto em “buscar prevenir ou mitigar impactos adversos em direitos 

humanos diretamente ligados às suas operações, produtos ou serviços por suas relações 

comerciais, mesmo se não contribuíram para esses impactos” (tradução livre)43 (grifo nosso). 

Com essa definição, Ruggie explicitou que a responsabilidade de respeitar os direitos 

humanos é tanto direta (ato próprio) quanto indireta (ato de subcontratada e afins) e para danos 

efetivos ou potenciais aos direitos humanos. Antes dessa mudança conceitual, governava a ideia 

da esfera de influência, emprestada do campo das Relações Internacionais44. Contudo, não era 

uma definição precisa para determinar a responsabilidade de empresas porque sua esfera de 

influência não está diretamente relacionada aos impactos que podem causar em direitos humanos, 

mas sim a outros fatores pertencentes à cadeia de consumo que envolve seus produtos e/ou 

serviços. Trabalhadores em fábricas estrangeiras de baixo-custo que produzem matéria-prima ou 

produtos finais para grandes marcas não são normalmente a esfera de influência dessas 

companhias, mas são comumente parte de operações que apresentam riscos a direitos humanos. 

Esse foi o caso dos trabalhadores que foram vítimas da tragédia de Rana Plaza, nos subúrbios de 

Bangladesh45. Eles não eram o público consumidor das grandes marcas que utilizavam sua força 

                                                      
42 Trecho original: “Avoid causing or contributing to adverse human rights impacts through their own activities, and 

address such impacts when they occur” (ONU, 2011, artigo 13(a), p. 19). 
43 Trecho original: “Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their 

operations, products or services by their business relationships, even if they have not contributed to those impacts” 

(ONU, 2011, artigo 13(b), p. 19). 
44 “Um campo ou área em que um indivíduo ou organização tem poder de afetar acontecimentos e 

desenvolvimentos” (tradução livre). Trecho original: “A field or area in which an individual or organization has 

power to affect events and developments” (Oxford Diccionaries). Disponível em: 

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/sphere_of_influence_%28or_interest%29>. Acesso em: 12 Out, 2017. 
45 Em 2013, cerca de 1.100 trabalhadores foram mortos e 2.500 feridos devido ao colapso do prédio Rana Plaza, nos 

subúrbios de Bangladesh, onde operavam fabricando tecidos que eram utilizados como matérias prima por grandes 

marcas Europeias. No dia anterior à queda do edifício, queixaram-se sobre rachaduras no edifício e, mesmo após o 

conselho técnico de engenheiros para evacuar o prédio devido a sua insegurança estrutural, Saha Rana – proprietário 
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de trabalho e, por isso, não faziam parte de sua esfera de influência, mas tiveram seus direitos à 

vida, saúde e a boas condições de trabalho feridos indiretamente por essas marcas. Dessa forma, a 

terminologia adotada por Ruggie é considerada mais eficaz por ser mais pragmática e mais 

abrangente. 

Os Princípios também foram bem recebidos por serem extremamente didáticos, uma vez 

que estabeleceram claramente quais os elementos que deveriam estar presentes nas políticas 

internas das empresas para que cumprissem sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos 

(ONU, 2011, artigo 15, p. 15/16) Basicamente, as empresas deveriam observar três pilares.  

O primeiro pilar consiste em estabelecer um comprometimento oficial com essas políticas 

que concretizem sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Está disposto no artigo 16 

dos Princípios que esse comprometimento deve (i) ser aprovado pelo nível mais alto da empresa; 

(ii) ser informado por conhecimento especializado interno e/ou externo; (iii) estipular as 

expectativas relacionadas a direitos humanos por funcionários, parceiros de negócios e outros 

atores diretamente ligados a suas operações, produtos ou serviços; (iv) estar publicamente 

disponível e ser comunicado interna e externamente a todos os funcionários, parceiros de 

negócios e outros atores relevantes; (v) estar refletido nas políticas operacionais e nos 

procedimentos necessários para incorporá-lo através do empreendimento (ONU, 2011, artigo 16, 

p. 16). 

 O segundo pilar necessário para qualificar a responsabilidade das empresas de 

respeitar os direitos humanos presente nos Princípios é estabelecer e cumprir um processo eficaz 

de due diligence. O termo já era empregado tanto no campo dos direitos humanos quanto na seara 

empresarial, mas com significados distintos. No primeiro contexto, due diligence se refere à 

obrigação dos Estados em observar e regular as atividades de seus atores privados, mesmo que 

eles não sejam diretamente responsáveis por elas, tendo como norte as diretrizes de direitos 

humanos internacionais. Já no segundo cenário, diligência significa o cuidado que o 

administrador da empresa deve empregar para evitar danos desnecessários aos acionistas, clientes 

e partes interessadas no que tange às suas operações de risco. Fundindo os dois conceitos, due 

                                                                                                                                                                            
do edifício -, com o apoio de oficiais do governo, consideraram o prédio seguro e ordenaram que os trabalhadores 

comparecessem ao trabalho no dia seguinte, sob pena de demissão (QUELCH; RODRIGUEZ, 2015, passin). 
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diligence na temática de direitos humanos e empresas se expressa na necessidade de as 

companhias serem diligentes em relação aos riscos que suas operações acarretam ou possam 

acarretar, não à companhia e aos seus acionistas, mas a pessoas e aos seus direitos fundamentais. 

Esse segundo pilar se desdobra em quatro etapas que devem estar presentes na execução 

da política de due diligence, de acordo com os artigos 15(b) e 17 dos Princípios. Primeiramente, 

as empresas devem identificar e avaliar quaisquer reais ou potenciais impactos negativos aos 

direitos humanos com os quais possam estar envolvidas – por suas atividades ou por parcerias 

comerciais (ONU, 2011, artigo 18, p.19). Esse processo deve incluir a presença de expertise em 

direitos humanos, interno ou externo à empresa, assim como consulta significativa com grupos 

potencialmente afetados e outras partes interessadas relevantes. Em seguida, devem integrar os 

resultados da primeira etapa aos processos internos da empresa e, ainda, tomar medidas 

responsivas adequadas, o que irá variar de acordo com o grau de envolvimento do 

empreendimento e magnitude das violações aos direitos humanos (ONU, 2011, artigo 19, p. 20-

21). A terceira etapa que deve fazer parte da política de due diligence é monitorar a eficácia das 

medidas responsivas implementadas pela empresa. Isso deve ser baseado em indicadores 

quantitativos e qualitativos apropriados, assim como em informações obtidas de fontes internas e 

externas, inclusive de partes afetadas (ONU, 2011, artigo 20, p. 22). Por fim, a última etapa de 

due diligence consiste na comunicação e prestação de contas em relação a todas as questões 

envolvidas nas etapas anteriores, a qual: deve ser feita na forma e frequência adequadas e ser 

acessível ao público alvo; deve conter todas as informações necessárias para avaliar a adequação 

das medidas tomadas pela empresa; não deve representar riscos para os stakeholders afetados, 

funcionários ou requisitos de confidencialidade comercial (ONU, 2011, artigo 21, p. 23). 

Finalmente, o terceiro e ultimo pilar dos Princípios é provavelmente o que tem 

aplicabilidade mais problemática, mas também o mais relevante para o presente trabalho. Trata-

se do acesso à reparação. Está disposto no artigo 22 e significa que as empresas devem prover ou 

cooperar com a promoção de reparação por meio de processos legítimos, quando identificarem 

que causaram ou contribuíram com impactos negativos a direitos humanos (ONU, 2011, artigo 

22, p. 24). 

Nesse sentido, os artigos 29 e 30 reiteram a necessidade de empresas proverem ou 

contribuírem para a garantia de mecanismos não-estatais de queixa e acusação, para que as 
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vítimas de violações relacionadas às suas atividades possam receber amparo adequado e imediato 

(ONU, 2011, artigos 29 e 30, pp. 31/32). Além disso, o artigo 31 estabelece que esses 

instrumentos devem conter determinadas características para que sejam efetivamente eficazes. 

Algumas delas são: legitimidade; acessibilidade; previsibilidade; transparência; equidade; 

flexibilidade; e participação popular (ONU, 2011, artigo 31, pp. 33/34). 

Ruggie também foi estratégico ao antecipar os potenciais obstáculos criados por deixar os 

processos de acesso à reparação apenas nas mãos dos responsáveis pelas violações e incluiu, 

nesse pilar, deveres pertencentes aos Estados também. Dessa forma, os indivíduos prejudicados 

pela atuação das empresas teriam, ao menos, o acesso à reparação garantido pelos entes estatais. 

Essa abordagem foi essencial para evitar um sistema unicamente de automonitoramento pelas 

empresas, que dependeria da benevolência e proatividade desses agentes privados em destinar 

recursos internos às políticas de comprometimento, due diligence e reparação aludidas para 

funcionar de maneira eficiente. 

Os deveres dos Estados se consolidam na construção de um sistema estatal de reparação 

às violações de direitos humanos relacionadas a empresas e outros empreendimentos. Através 

desse sistema, os Estados devem garantir acesso à reparação por instrumentos judiciais, 

administrativos, legislativos ou outros meios (ONU, 2011, artigo 25, p. 27) e assegurar a eficácia 

desses mecanismos, reduzindo as barreiras que possam constituir obstáculos relevantes para o 

acesso à reparação (ONU, 2011, artigo 26, p. 28). Ademais, os Princípios enfatizam a 

necessidade de os Estados proverem mecanismos de queixa não-judiciais, os quais têm papel 

essencial suplementar aos mecanismos judiciais (ONU, 2011, artigo 27, p. 29). Os Estados 

devem, ainda, facilitar o acesso a mecanismos de queixa e acusação não-estatais, uma vez que 

estes podem ser mais céleres, menos custosos, e ter alcance transnacional (ONU, 2011, artigo 28, 

p. 31). 

Em razão da consolidação dessas obrigações e responsabilidades no direito internacional, 

uma série de precedentes em Cortes e Tribunais nacionais vêm consolidando a possibilidade de 

jurisdição doméstica quando ocorrem violações ligadas a atividades empresariais privadas, 

mesmo quando os acontecimentos têm pouca ligação com o governo local. A abertura desses 

canais jurisdicionais tem cumprido a função de reduzir barreiras fronteiriças e territoriais, de 
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modo a amplificar e garantir o acesso à reparação àqueles que foram prejudicados por atividades 

de entes privados. 

2.2.  CASOS PARADIGMÁTICOS DE ACESSO À REPARAÇÃO 

2.1.1. KIOBEL V. ROYAL DUTCH SHELL E O ALIEN TORT STATUTE NOS ESTADOS UNIDOS 

Os Estados Unidos costumavam ser uma jurisdição frequentemente procurada na busca 

pelo acesso à reparação, devido ao alcance do Alien Tort Statute (“ATS”). Essa lei conferia 

jurisdição original para as cortes distritais americanas em relação “qualquer ação civil por um 

estrangeiro, por danos cometidos em violação a legislações de nações ou a algum tratado dos 

Estados Unidos46”. No primeiro momento, essa prerrogativa foi utilizada para responsabilizar 

extraterritorialmente indivíduos no sistema norte-americano de responsabilidade civil. Entretanto, 

gradualmente, tornou-se um instrumento de responsabilização extraterritorial de empresas, onde a 

mesma lógica utilizada para os indivíduos era aplicada (JÄGERS et al, 2014, p. e-37). 

No entanto, o alcance da lei foi revisto e consideravelmente limitado pela Suprema Corte 

dos Estados Unidos no precedente Kiobel v. Royal Dutch Shell, de 17 de Abril de 2013. Os 

magistrados questionaram se o ATS atribui às cortes americanas a jurisdição para analisar 

condutas praticadas também no exterior (SUPREMA CORTE, 2013, p. 3). Sua conclusão, na 

análise do caso, foi que, para enquadrar-se no escopo do ATS e, portanto, na jurisdição das cortes 

distritais norte-americanas, uma ação deve estar de alguma forma relacionada ao território dos 

Estados Unidos. Além disso, os magistrados afirmaram que não era qualquer relação com 

território norte-americano que validaria a jurisdição de suas cortes, uma vez que essa relação 

deveria se dar com “força suficiente” (SUPREMA CORTE, 2013, p. 14). 

 Não há duvidas que essa decisão limitou o alcance extraterritorial do ATS. 

Contudo, o julgamento deixou algumas questões indefinidas. Conforme concluíram Nicola Jägers 

                                                      
46 Trecho original: “any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a 

treaty of the United States” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1948, p. 934, §1350). Disponível em: 

<http://uscode.house.gov/statviewer.htm?volume=62&page=934>. Acesso em: 12 Nov, 2017. 
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et al: “O que ‘força suficiente’ significa é deixado em aberto e irá depender da interpretação dada 

pelas cortes distritais e recursais nos litígios subsequentes” (tradução livre)47.  

Portanto, as cortes distritais agora têm competência para interpretar se uma reivindicação 

extraterritorial está ou não relacionada ao território americano com “força suficiente”. Com isso, 

têm poder para decidir sobre a aplicabilidade do ATS e, consequentemente, sobre sua própria 

jurisdição em cada caso. Tendo isso em vista, a previsibilidade de aceitação de reclamações que 

envolvam violações extraterritoriais foi prejudicada, mas a possibilidade de levar casos 

transnacionais às cortes americanas não foi completamente eliminada. 

Não há equivalente ao ATS em outros países, isto é, um diploma legal que confira 

jurisdição a cortes domésticas sobre danos extraterritoriais cometidos por empresas. Entretanto, 

com a solidificação da teoria de direitos humanos e empresas, cada vez mais casos transnacionais 

de violações a direitos humanos – e/ou ao meio ambiente – estão sendo levados às cortes 

nacionais. Um exemplo paradigmático de como o judiciário doméstico pode ser utilizado como 

instrumento para responsabilizar empresas por violações de direitos humanos e do meio ambiente 

é o caso da Shell levado às cortes holandesas. 

2.2.2. AKPAN V. ROYAL DUTCH SHELL PLC NOS PAÍSES BAIXOS 

Quase simultaneamente à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso 

supramencionado, a Corte Distrital de Haia, nos Países Baixos, consolidou um precedente 

extremamente positivo no âmbito de acesso à reparação para vítimas de violações a direitos 

humanos ou ao meio ambiente relacionadas a empresas. 

No caso em referência, Akpan, um fazendeiro nigeriano, levou a Royal Dutch Shell 

(“RDS”) e sua subsidiária nigeriana, a Shell Petroleum Development Company of Nigeria 

(“SPDC”), perante o judiciário holandês para que fossem responsabilizadas pelo derramamento 

de óleo na Nigéria durante os anos de 2006 e 2007 (JÄGERS, 2014, p. e-39). 

Na análise processual, a Corte distrital de Haia decidiu que aceitaria o litisconsórcio 

passivo da empresa que comanda o Grupo Shell na Holanda (RDS) com a subsidiária nigeriana 

                                                      
47 Trecho original: “What ‘sufficient force’ means is left open and will depend on the interpretation given by district 

courts and appellate courts in subsequent litigation” (JÄGERS et al, 2014, p. e-37). 
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(SPDC), com base no princípio da eficiência, uma vez que as acusações contra ambas as 

empresas estavam entrelaçadas e tinham o mesmo fundamento de mérito – o dano por 

negligência sob o direito nigeriano –, o que tornava a presença da SPDC no processo plausível 

(JÄGERS, 2014, p. e-39/e-40). Segundo a Corte, há uma tendência internacional em 

responsabilizar a empresa controladora em seu país-sede por danos cometidos por uma 

subsidiária estrangeira no exterior (ibid). Dessa forma, a Corte indicou que a RDS poderia ser 

responsabilizada pelo dano decorrente da negligência da empresa subsidiária nigeriana. Por fim, a 

Corte explicitou que a jurisdição das cortes holandesas sobre os atos cometidos pela SPDC não se 

exaure caso, eventualmente, as acusações contra a RDS sejam desconsideradas, mesmo não 

havendo uma conexão efetiva da subsidiária com os Países Baixos (JÄGERS, 2014, p. e-40). 

Esse julgamento representa uma oportunidade para as vítimas de danos ambientais ou de 

direitos humanos causados por empresas de processarem uma subsidiária estrangeira de uma 

multinacional com sede nos Países Baixos nas cortes holandesas. Ademais, a empresa 

controladora pode ser também responsabilizada sob a legislação estrangeira aplicável (nesse caso, 

a da Nigéria). Sendo assim, “nos Países Baixos, casos podem ser levados por supostas violações a 

direitos humanos ou ao meio ambiente, independentemente da localização dos danos ou do 

domicílio ou nacionalidade das vítimas, desde que o acusado tenha domicílio ou sede nos Países 

Baixos” (JÄGERS, 2014, p. e-39). 

Além disso, existe um princípio no direito holandês chamado forum necessitatis que, 

apesar de raramente invocado, tem o potencial de trazer casos estrangeiros, ainda menos 

relacionados com o país, perante o judiciário holandês. Isso porque ele atribui jurisdição sobre 

acusações civis, que normalmente não seriam de competência das cortes holandesas, nos casos 

em que reivindica-las em outros locais é legalmente ou materialmente inviável. Logo, vítimas 

podem trazer queixas contra ambas a subsidiária local e a empresa matriz simultaneamente, e a 

corte deve então analisar sua responsabilização caso a caso. 

No entanto, uma das desvantagens da abordagem holandesa é que suas cortes dependem 

da legislação do local onde o dano ocorreu. No caso aludido, por exemplo, a RDS não foi 

responsabilizada porque o direito nigeriano não previa que empresas controladoras pudessem 

acarretar tais encargos jurídicos (JÄGERS, 2014, p. e-40). Apesar disso, o caso Akpan demonstra 
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que, dependendo da legislação estrangeira aplicável, subsidiárias e multinacionais com sede nos 

Países Baixos podem ser responsabilizadas em cortes holandesas.  

A Convenção Europeia de Direitos Humanos (“Convenção”) uniformiza, de certa forma, essa 

possibilidade para os demais Estados-membros da União Europeia. Isso porque o artigo 6º da 

Convenção garante o acesso à Justiça como pilar do direito fundamental a um julgamento justo 

(CEDH, 1950, artigo 6º). Na verdade, muitos consideram que o princípio do fórum necessitatis 

existente no ordenamento jurídico de muitos países membros da União Europeia, como no dos 

Países Baixos, derivou dessa obrigação processual imposta pela Convenção (AUGENSTEIN et 

al, 2017, p. 28). Segundo Augenstein et al, esse conceito de jurisdição “por necessidade” é 

requisito para satisfação do artigo 6º da Convenção e está relacionado à proibição de recusa de 

acesso à Justiça que é parte do direito constitucional de muitos Estados-membros e princípio do 

direito internacional público (ibid). 

Apesar de alguns obstáculos e de algumas diferenças contextuais ainda permanecerem, é 

inegável a tendência transnacional em que novas possibilidades de acesso à reparação são criadas 

nas cortes domésticas, fruto da consolidação da responsabilização social das empresas privadas 

no direito internacional – mesmo que como soft law48 – e no ideário de Justiça global49. 

Teses jurisdicionais tentam superar as barreiras territoriais, fronteiriças, legais e de arranjos 

societários remanescentes para garantir que as violações causadas por esses entes privados 

possam ser efetivamente remediadas através dos sistemas judiciários domésticos. A seguir, 

podemos observar casos contemporâneos de litigância climática que buscam utilizar esses novos 

caminhos jurisdicionais como tentativa de fortalecer a concretização dos objetivos longínquos do 
                                                      
48 Bryan Druzin define soft law como “instrumentos quase legais que não têm força legal , como resoluções, 

declarações e diretrizes não-vinculantes criadas por governos e organizações privadas”. Segundo ele, o termo surgiu 

a partir da linguagem diplomática e passou a ser empregado no direito internacional. (trecho original: “quasi-legal 

instruments that have no legal force, such as non-binding resolutions, declarations, and guidelines created by 

governments and private organizations”) (DRUZIN, 2016, p. 361).  
49 Isso teve reflexo nas recém iniciadas discussões acerca de um Tratado de Direitos Humanos e Empresas, o qual 

atuaria como um instrumento internacional vinculante em relação ao tema. As discussões ainda se encontram em fase 

embrionária, tendo a Resolução 26/9 do Conselho de Direitos Humanos da ONU sido uma manifestação formal 

preliminar sobre o assunto. Sua função foi criar o Grupo de Trabalho que irá discutir o escopo e o alcance do 

diploma legal para apresentação futura ao debate no próprio Conselho, cujas reuniões se iniciaram em julho de 2017. 

Apesar de um tratado sobre Direitos Humanos e Empresas poder significar uma flexibilização das teses que estão 

sendo construídas em sede de jurisprudência transnacional, existe grande expectativa em torno de sua elaboração e 

do que um tratado vinculante sobre o tema poderia representar para a política internacional. 
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regime climático internacional por meio dos instrumentos em construção aludidos neste capítulo. 

Utilizando diferentes estratégias jurídicas, processuais e materiais, atentam-se à necessidade de 

mitigação de gases de efeito estufa e, para isso, miram nas maiores emissoras desses poluentes, as 

empresas multinacionais. 
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CAPÍTULO 3: LITIGÂNCIA CLIMÁTICA TRANSNACIONAL COMO INSTRUMENTO 

PARA CONCRETIZAR OS OBJETIVOS DO REGIME CLIMÁTICO INTERNACIONAL 

 

3.0. ABERTURA 

A litigância climática é um fenômeno em expansão, tanto na quantidade de casos quanto 

na diversidade de abordagens que estão sendo utilizadas. O presente capítulo propõe-se a 

explorar esse movimento, que é reflexo do ceticismo crescente em relação à capacidade de os 

Estados lidarem sozinhos com a questão climática, dada a multidimensionalidade do problema já 

analisada50. 

A litigância climática vem, portanto, como uma possível maneira de impulsionar a ação 

pelo clima através do constrangimento do comportamento de atores privados, para que os 

objetivos delineados e acordados no regime climático internacional possam ser alcançados. 

No entanto, como qualquer forma insurgente de litigância ambiciosa que busca moldar o 

comportamento dos atores sociais para além das partes da ação judicial, a litigância climática 

encontra uma gama de obstáculos. Aqui, busca-se demonstrar quais são as principais tendências 

da litigância climática e o progresso que obtiveram até então, assim como os principais 

obstáculos encontrados por esses litigantes e os argumentos daqueles que desacreditam nessa 

estratégia. Por fim, analisa-se como o terceiro pilar da teoria de Direitos Humanos e Empresas 

interage com esse fenômeno mundial, servindo como fundamento para auxiliar a quebrar as 

barreiras a essas estratégias promissoras. 

3.1.  LITIGÂNCIA CLIMÁTICA: TENDÊNCIAS E OBSTÁCULOS 

A maior parte da litigância climática existente até hoje se dirige ao governo e aos agentes 

estatais (BURGER et al., 2017, p. 14). Nesta seara, litigantes têm obtido considerável progresso ao 

recorrer ao Judiciário para pressionar o Poder Público a editar leis e regulamentações51; a tornar 

                                                      
50 “Recognizing that the incremental pace of domestic and international-level politics and policy development, are 

ill-suited to the task of rapidly de-carbonizing modern economies, throughout the world there is an increasing focus 

on climate change litigation” (OLSZYNSKI et al., 2017, p. 15) 
51 Destaca-se o caso Massachusets v. EPA, onde a Suprema Corte americana ordenou que a agência de proteção 

ambiental nacional regulamentasse a emissão de carbono por veículos automotores (BURGER et al., 2017, p. 28). 
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as existentes mais rígidas52; e a aplicar as previsões normativas já adotadas53, seja para a 

mitigação ou para a adaptação às mudanças climáticas. Mas essas disputas fogem do escopo do 

presente trabalho, que trata da responsabilização climática de agentes privados. 

Litigantes cada vez mais têm apostado em tentar moldar o comportamento do setor 

privado, principalmente de empresas da indústria extrativa, como forma de reduzir as emissões de 

GEE por outras frentes que não apenas pela ação estatal. O objetivo desses processos é 

estabelecer uma relação de nexo de causalidade entre as significativas emissões de gases de efeito 

estufa por essas empresas e os impactos negativos das mudanças climáticas, para que elas sejam 

responsabilizadas e, diante disso, mudem sua conduta. 

Além disso, a litigância climática tem também efeitos extrajudiciais que ecoam para além 

de cada caso concreto, uma vez que traz atenção midiática para o problema, mobiliza grupos da 

sociedade civil, conscientiza os cidadãos e pressiona indiretamente os agentes públicos e privados 

a adotarem políticas e comportamentos que correspondam à urgência climática. Por meio de 

todos esses resultados diretos e indiretos, concretos e abstratos, a litigância climática 

transnacional ajuda a promover o bem público que o regime climático internacional falha em 

alcançar sozinho. 

A principal estratégia das ações que se direcionam a empresas privadas é atribuir 

responsabilidade pelos impactos concretos das mudanças climáticas às ações desses agentes. Nos 

Estados Unidos, as primeiras ações judiciais do gênero fundamentaram-se no Nuisance Law, um 

instituto do ordenamento jurídico norte-americano que visa resguardar o direito de propriedade. 

Com base nele, qualquer atividade que impeça um indivíduo de usufruir completamente de sua 

                                                      
52 Aqui, vale apontar as conquistas trazidas pelos caso Urgenda Foundation v. Kingdom of the Netherlands 

(BURGER et al., 2017, p. 15), nos Países Baixos, onde a Corte de Haia determinou que o governo holandês 

aumentasse sua meta de reduzir emissões de GEE com base no “duty of care” e na legislação nacional, europeia e 

internacional. Diversos outros casos estão sendo ajuizados nos mesmos moldes (cf. VZW Klimaatzaak v. Kingdom 

of Belgium;  Juliana et al v. United States; Union of Swiss Senior Women for Climate Protection v. Swiss Federal 

Council). 
53 Alguns casos relevantes nesse sentido são Leghari v. Republic of Pakistan, que foca na implementação de medidas 

de adaptação pelo governo paquistanês (BURGER et al., 2017, p. 16), Austrian Federal Administrative Court case 

no. W109 2000179-1/291E (BURGER et al., 2017, p. 18), Greenpeace Nordic Association v. Norway Ministry of 

Petroleum and Energy e PUSH Sweden v. Government of Sweden (BURGER et al., 2017, pp. 16/17). Esses últimos 

visam impedir atividades específicas que contrariam os compromissos climáticos firmados e internalizados por seus 

respectivos governos. 
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propriedade deve ser embargada e seu autor deve ser responsabilizado54. No entanto, essas ações 

foram rejeitadas porque as cortes norte-americanas entenderam que em razão do Nuisance Law 

integrar o common law, ele é aplicado de forma suplementar, ou seja, apenas na ausência de 

regulamentação estatutária sobre o tema. Como essa questão já estava positivada na legislação 

federal, uma vez que o Clean Air Act já atribuía à Environmental Protection Agency (EPA) 

competência para regular a emissão de GEE, a jurisprudência norte-americana rejeita a aplicação 

do Nuisance Law nesse campo55. 

Mesmo quando esses impedimentos formais são superados, por meio de outros 

embasamentos teóricos que não o Nuisance Law, essas ações enfrentam outro obstáculo jurídico: 

 

embora diversas cortes tenham reconhecido o consenso científico referente à 

relação causal entre emissões antropogênicas de GEE, mudanças climáticas e os 

impactos adversos resultantes das mudanças climáticas, ainda nenhuma corte 

constatou que emissões especificas de GEE se relacionam causalmente com 

impactos adversos específicos das mudanças climáticas, para o fim de 

estabelecer responsabilização56 (tradução livre) (grifo nosso) 

 

De fato, a atribuição de nexo causal entre as ações do réu e o dano alegado pelo autor é 

fundamental para que seja estabelecida a responsabilização em uma disputa jurídica (GREEN, 

1927, passim). A litigância climática tem encontrado essa barreira nos tribunais de diversos 

lugares quando o réu é um agente privado. A justificativa dada é, principalmente, o caráter plural 

das causas das mudanças climáticas. Segundo o IPCC, elas são causadas por uma diversidade de 

gases, advindos de uma diversidade de fontes, mesclados e concentrados na atmosfera (BURGER 

et al., 2017, p. 20). Por isso, mesmo se o réu for um dos maiores emissores de gases de efeito 

estufa, as cortes se recusam a reconhecer nexo de causalidade específico, conforme constatado 

por agentes das Nações Unidas na referência destacada acima. 

                                                      
54 Para saber mais, ver: <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/nuisance>. Acesso 17 Nov, 2017. 
55 Para saber mais, ver: Connecticut v. American Electric Power Co. (AEP), Comer v. Murphy Oil USA, e Native 

Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp (BANDA et al., 2017, p. 10129). 
56 Trecho original: “Although several courts have recognized the scientific consensus regarding the causal 

relationship between anthropogenic GHG emissions, climate change, and the adverse impacts resulting from climate 

change,47 no court has yet found that particular GHG emissions relate causally to particular adverse climate change 

impacts for the purpose of establishing liability” (BURGER et al., 2017, pp. 19/20). 



35 

 

Essa trava judicial das ações climáticas, mesmo que haja uma quantidade exorbitante de 

evidências sobre a relação entre as emissões de GEE e os impactos adversos das mudanças 

climáticas, é comparada à litigância antitabagista do final do século XX e início do século XXI.  

De início, ambos os objetos de litigância consistem na manufatura de produtos, a saber 

tabaco e combustíveis fósseis, que já foram um dia considerados inofensivos, mas apresentam 

riscos (OLSZYNSKI et al., 2017, p. 19). Além disso, os riscos da produção dos dois têm uma 

dimensão individual, mas majoritariamente representam custos significativos para os governos – 

o primeiro, no investimento em saúde pública; e o segundo, em ações mitigatórias e de adaptação 

(ibid). Os dois campos também envolvem forte campanha por parte de seus produtores para 

disseminar descrença científica sobre os males que circundam esses produtos e suas cadeias de 

produção (ibid). 

O que pode ser aprendido com o desenvolvimento das leis antitabagistas que decorreram 

de litigância estratégica é que as regras de causalidade não são imutáveis (OLSZYNSKI et al., 

2017, p. 32). No Reino Unido, por exemplo, a litigância antitabagista resultou numa mudança de 

entendimento que fixou a reversão do ônus da prova para as empresas de tabaco. Assim, elas 

passaram a ter de provar que o tabaco não era causador de determinadas doenças aos 

consumidores, e não o oposto, como vinha sendo feito (ibid).  

Alguns teóricos defendem a aplicação de medidas similares no contexto climático 

(OLSZYNSKI et al., 2017, pp. 32-34). Isso parece atender ao princípio da precaução já 

consolidado no direito ambiental internacional, o qual afirma que “a ausência de certeza 

científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 

viáveis para prevenir a degradação ambiental57”. Contudo, mais importante para a presente 

discussão é a ideia emergente de que a litigância climática pode resultar em mudanças 

jurisprudenciais e, por sua vez, provocar transformações concretas no cenário climático atual, 

assim como ocorreu com a indústria do tabaco (OLSZYNSKI et al., 2017). 

Apesar desses prognósticos de certa forma otimistas, críticos da estratégia climática 

litigiosa apontam para outros efeitos negativos que poderiam decorrer do fenômeno de litigância 

                                                      
57 Ver nota de rodapé nº 11. 
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climática. Eric Posner, por exemplo, deu enfoque a possíveis consequências desastrosas 

insurgentes dessa estratégia, considerando o contexto norte-americano. 

Ele concluiu que, caso a litigância climática em cortes dos Estados Unidos resulte em 

responsabilização significativa das empresas emissoras de GEE, pode haver dois possíveis 

cenários. Ou haverá um êxodo enorme de empresas dos Estados Unidos para locais com menos 

obstáculos a suas atividades, ou as cortes americanas irão acabar ditando as políticas ambientais 

globais, o que pode não refletir as necessidades e os interesses dos demais Estados (POSNER, 

2007, p. 15/16). 

Posner (2007, p. 14) atribui essas consequências ao fato de que a responsabilização em 

massa de empresas nos Estados Unidos representaria uma espécie de sanção aplicada a empresas 

que emitem GEE em níveis considerados responsabilizáveis pelos tribunais norte-americanos. 

Para ele, isso é problemático porque impor sanções é uma atribuição dos outros Poderes do 

Estado, e não do Judiciário, já que isso pode provocar retaliação por outros países (ibid). Essas 

sanções seriam, na prática, um custo a mais que as empresas teriam para entrar no mercado norte-

americano, o que faria com que elas ponderassem se vale a pena arcar com esses encargos ou não 

(POSNER, 2007, p. 16/17). Ele defende, portanto, que esse impedimento ao ingresso no mercado 

norte-americano poderia gerar impactos econômicos aos demais países, o que prejudicaria as 

relações comerciais dos Estados Unidos com esses atores relevantes da política internacional 

(POSNER, 2007, p. 14).  

Segundo o autor, a evasão em massa de empresas dos Estados Unidos ou a retaliação de 

outros países em face dos Estados Unidos seria cada vez maior, o que resultaria, em última 

instância, em pouco ou nenhum impacto para o problema das mudanças climáticas (POSNER, 

2007, p. 15). Dessa forma, a litigância climática, a longo prazo, só teria impacto nas empresas 

que residem nos Estados Unidos – as poucas que restassem, segundo ele –, o que traria apenas em 

um efeito marginal, e não evitaria as implicações negativas das mudanças climáticas (POSNER, 

2007, p. 3/15). 

Acontece que esse isolamento do mercado norte-americano, o qual Posner assume que 

ocorrerá facilmente, não é tão viável na realidade da política internacional quanto ele faz parecer 

ser, seja por parte das empresas ou dos outros países. Posner falhou em considerar a influência 



37 

 

que os Estados Unidos têm na política e no comércio internacional. Por isso, não parece razoável 

assumir, pelo menos com a naturalidade com que Posner faz, que algum ator, privado ou público, 

cortaria relações com a maior economia mundial (BANCO MUNDIAL, 2017). 

Ademais, mesmo se pudessem abrir mão das transações com os Estados Unidos, não é 

todo país que tem poder econômico ou político para retaliar de forma que gere impacto efetivo 

nessa potência econômica mundial. O país tem economia diversificada e parceiros comerciais 

relativamente pulverizados (PENROSE, 1979, passim), de modo que a mudança no 

comportamento de um ou alguns deles só causaria prejuízo concreto aos Estados Unidos se viesse 

de alguns Estados específicos, como a União Europeia ou a China58. 

É importante ressaltar ainda, que Posner escreve em 2007. Isso significa que o uso do 

ATS ainda não havia sido limitado pela jurisprudência norte-americana. Também não haviam 

sido editados e aprovados os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas das 

Nações Unidas. Naquele contexto, o regime climático girava em torno do Protocolo de Quioto e o 

Acordo de Paris estava longe de ser uma realidade. Por isso, sua tese tornou-se obsoleta, em 

virtude das imensas transformações que ocorreram nos últimos 10 anos, tanto no regime 

climático internacional quanto na litigância transnacional. 

Após o julgamento do caso Kiobel v. Royal Dutch Shell, o alcance do ATS foi 

significativamente limitado, o que fez com que os EUA deixassem de ser a fonte primária de 

litigância global, seja climática ou não. Ademais, a consolidação do instituto de direitos humanos 

e empresas difundiu o dever de responsabilização social e ambiental desses atores privados, o que 

aumentou significativamente os mecanismos de restrição de suas atividades com base em novos 

embasamentos. A união desses fatores resultou na dispersão da litigância doméstica analisada por 

Posner para além da jurisdição norte-americana, assim como proliferou possibilidades de 

litigâncias transnacionais, devido a precedentes como Akpan v. Royal Dutch Shell nos Países 

Baixos. 

Além disso, com a ratificação do Acordo de Paris por grande parte da comunidade 

internacional, todos os países signatários concordaram com e estão submetidos ao mesmo 

                                                      
58 Juntos, os países membros da União Europeia ficam em segundo lugar mundial em termos de PIB e a China fica 

em terceiro lugar (BANCO MUNDIAL, 2017).  
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compromisso climático de manter a temperatura global bem abaixo de 2ºC dos níveis pré-

industriais. Devido a isso, quase todos os países membros das Nações Unidas têm que mudar sua 

conduta em prol do mesmo objetivo climático global, o que significa que, mesmo se um país 

como os Estados Unidos fosse a única origem de litigância climática, este não estaria impondo 

sua própria política ambiental nos demais países, uma vez que, devido ao Acordo de Paris, todos 

compartilham um único objetivo e devem se guiar pelas mesmas diretrizes. 

Outro fator que compromete a tese de Posner é que a ciência climática avança 

rapidamente. Muitos apostam que seu aperfeiçoamento irá facilitar o reconhecimento judicial do 

nexo causal de responsabilidade de entes privados pelos impactos adversos gerados pelas 

mudanças climáticas (BANDA et al., 2017, p. 10130). A seguir explorar-se-á a proliferação da 

litigância climática transnacional e seu potencial para contribuir para a otimização dos objetivos 

delineados no Acordo de Paris, de forma contrária ao que Posner apostou que ocorreria. 

3.2. DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS NESSE CONTEXTO: POSSÍVEL SOLUÇÃO? 

Conforme demonstrado no capítulo anterior do presente trabalho, com a gradual 

implementação das diretrizes do instituto de direitos humanos e empresas, os instrumentos de 

acesso à reparação por danos aos direitos humanos e ao meio ambiente59 causados por empresas 

vêm sendo expandidos. A consolidação desses novos instrumentos é fundamental para 

concretizar os corolários do regime climático internacional, pois tem possibilitado novas formas 

de litigância climática transnacional e, por sua vez, de responsabilização de empresas emissoras 

de GEE. 

De acordo com Byers et al, a litigância transnacional tem o potencial de mudar o cenário 

da litigância climática. Isso tanto em razão da crescente possibilidade de ajuizar ações contra 

empresas estrangeiras nos Estados Unidos quanto de ajuizar ações contra empresas 

estadunidenses em tribunais estrangeiros e, em caso de condenação, homologar a sentença 

proferida para executar a empresa condenada em algum local onde tenha bens (2017, p. 286). 

Para ambos os casos é necessário confrontar a análise de três etapas processuais distintas: 

jurisdição, direito aplicável e execução/cumprimento de sentença. Cada um desses requisitos tem 

                                                      
59 Foi demonstrado por meio do precedente holandês Akpan v. Royal Dutch Shell que a teoria, assim como os 

instrumentos, de direitos humanos e empresas se aplica também para danos causados ao meio ambiente. 
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um significado, um escopo e um grupo de critérios que precisam ser atendidos, dependendo do 

local em que a ação estiver ocorrendo.  

A primeira etapa a ser analisada e superada é a configuração de jurisdição para analisar o 

caso. Byers et al. explica que, nos Estados Unidos, é preciso que estejam presentes a subject 

matter jurisdiction60 e a personal jurisdiction61. Respectivamente, poderão enfrentar 

impedimentos como o reconhecimento de forum non conveniens62 ou a ausência de “contato 

mínimo63” (BYERS et al., 2017, pp. 286-292). Para eles, isso representa uma possibilidade 

considerável de um autor estrangeiro processar uma empresa emissora de GEE americana no 

judiciário dos Estados Unidos em razão de dano extraterritorial, por exemplo (BYERS et al., 

2017, p. 291). Byers et al. apontam, também, que existem locais que têm requisitos jurisdicionais 

mais brandos, onde ações sobre réus estrangeiros são admitidas com maior facilidade, como o 

Reino Unido e a Nova Zelândia (2017, pp. 291/292). 

Outra etapa que deve ser considerada na litigância transnacional é a escolha do Direito 

aplicável. Isto é, qual ordenamento jurídico embasará o julgamento de mérito da lide. Segundo 

Byers et al., nos Estados Unidos existem duas possíveis bases legais para essa escolha e, 

dependendo do estado federado que analisará a demanda, pode ser aplicada uma, outra, ou um 

entendimento misto (BYERS et al., 2017, p. 292). A primeira possibilidade, apresenta uma 

abordagem mais territorial, por meio da qual o Direito aplicado ao caso será do local com mais 

proximidade com o dano, porém não necessariamente será o do local do dano (BYERS et al., 

2017, p. 293). Já a segunda base legal empregada nos Estados Unidos, determina a aplicação do 

Direito do local que tenha relação mais significativa com o ocorrido e com as partes, para o qual 

se considera também a relação dos locais com as partes, não só com o dano (ibid). 

                                                      
60 Isso se traduz na “competência de uma corte de ouvir e decidir sobre um tipo específico de caso” (Tradução livre). 

Trecho original em inglês: “a court’s ability to hear and decide a particular type of case” (BYERS et al., 2017, p. 

286). 
61 Isso seria a “competência de uma corte para exercer jurisdição sobre as partes envolvidas” (tradução livre). Trecho 

original: “a court’s ability to exercise jurisdiction over the actors involved” (BYERS et al., 2017, p. 286). 
62 Este princípio foi consolidado na jurisprudência norte-americana no caso Piper Aircraft Co. v. Reyno e significa 

que uma corte pode decidir que outro fórum é mais adequado ou apropriado, de acordo com os interesses das partes 

no caso concreto, mesmo que tenha jurisdição legal para analisa-lo. 
63 O réu deve ter um contato mínimo com o fórum, para que haja justiça material e paridade de armas (BYERS et al., 

2017, pp. 289/290). 
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Ainda no que toca a segunda análise, nota-se que alguns ordenamentos jurídicos são mais 

favoráveis à responsabilização de empresas por contribuírem para as mudanças climáticas e seus 

efeitos adversos. Algumas organizações realizaram pesquisas que constatam que as legislações e 

constituições do Brasil, Colômbia, Quênia e México, por exemplo, são mais favoráveis à 

litigância climática (ELAW, 2014). Diante disso, litigantes tentam aplicar esses ordenamentos em 

suas ações, levando isso em consideração em suas estratégias processuais. Alguns lugares, por 

exemplo, possuem regras mais flexíveis acerca da escolha do Direito aplicável, e são, portanto, 

mais buscados por autores de demandas climáticas64. 

A última etapa que deve ser examinada na litigância transnacional é a do reconhecimento 

e cumprimento das decisões estrangeiras proferidas. Isso porque, na maior parte dos casos, 

requerentes podem processar empresas no exterior e depois precisar fazer cumprir a sentença em 

algum país onde a ré tenha bens. Como nas outras análises, os autores apresentaram os requisitos 

para que esse reconhecimento ocorra nos Estados Unidos. Existem três exclusões obrigatórias da 

execução de uma decisão estrangeira no país, a saber: se o sistema que a proferiu não prevê a 

imparcialidade de tribunais ou o devido processo legal; se a corte não tinha jurisdição pessoal 

(personal jurisdiction) sobre a ré; ou se a corte não tinha jurisdição sobre o assunto da disputa 

(subject matter jurisdiction) (BYERS et al., 2017, pp. 296-300). 

Contudo, os autores reconhecem que, mesmo que uma corte americana não reconheça e 

faça cumprir uma sentença estrangeira, muitas emissoras de GEE operam em diversos locais. 

Dessa forma, a decisão pode ser executada em qualquer outro lugar em que a empresa tenha bens, 

mesmo que seja uma empresa americana. Isso inclui países que tenham regras de reconhecimento 

e cumprimento de decisões estrangeiras mais brandas, o que pode ser uma escolha estratégica 

para os litigantes climáticos (BYERS et al., 2017, p. 301). 

Tendo todas essas observações em vista, os autores concluem que a maior contribuição da 

litigância transnacional é aumentar a possibilidade de escolha dos litigantes acerca da jurisdição, 

do Direito aplicável e do cumprimento de decisões proferidas, assim como os requisitos legais 

                                                      
64 Nesse sentido, destaca-se a regulação Roma II, a qual dispõe que o autor pode escolher se o Direito aplicável será 

o do país onde o dano ocorreu ou onde o evento que levou ao dano ocorreu. Isso, em tese, se aplica a todos os países 

membros da União Europeia. Para saber mais, ver: Commission Regulation 864/2007 of July 11, 2007, On the Law 

Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II), 2007 O.J. (L 199) 40–49 (EC). Disponível em: <http:// eur-

lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX:32007R0864>. Acesso em: 17 Nov, 2017. 
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para o reconhecimento de todas essas etapas, de acordo com o que for mais favorável aos seus 

pleitos (BYERS et al., 2017, p. 301/302). Algumas breves análises de casos contemporâneos de 

litigância climática transnacional se mostram imperativas para que se possa ilustrar os novos 

caminhos que estão sendo abertos por essa nova lógica de responsabilização empresarial. 

3.3. ESTUDOS DE CASOS E PROGNÓSTICOS 

Conforme visto, o cenário da litigância climática está sendo modificado, de modo a 

romper com barreiras territoriais existentes. Essa modificação está refletida nos próprios litígios, 

que passam a ter novas características. Os casos de litigância climática contemporâneos, 

diferentemente dos primeiros que surgiram nos Estados Unidos, têm maior mobilidade territorial, 

maior gama de opções estratégicas de direito processual e material e, portanto, maior 

possibilidade de obter resultados positivos para a responsabilização de emissores de GEE, 

conforme explorado a seguir. 

3.3.1. GREENPEACE SOUTHEAST ASIA ET AL.65 

 A Comissão Filipina de Direitos Humanos concordou em investigar 50 (cinquenta) 

empresas identificadas como as maiores emissoras de carbono, responsáveis por 21.7% das 

emissões de GEE entre 1751 e 2010, com o intuito de averiguar as implicações das mudanças 

climáticas e da acidificação do oceano para os direitos humanos e com o encargo de responder se 

as empresas em evidência violaram suas responsabilidades de respeitar os direitos do povo 

filipino (BURGER et al., 2017, p. 21/22). Essa demanda foi provocada por uma petição protocolada 

por ambientalistas e cidadãos filipinos na Comissão, na qual eles estabeleceram as relações entre 

mudanças climáticas, acidificação do oceano e potenciais implicações físicas e econômicas 

desses fenômenos aos filipinos (ibid). 

Contudo, o órgão, que está conduzindo a investigação desde 2015, não tem competência 

para emitir ordens vinculantes, apenas para investigar alegações e proferir recomendações 

(BURGER et al., 2017, p. 21). Apesar disso, a investigação per se é um grande marco, uma vez que 

é a primeira dessa magnitude e a primeira sobre a interseção entre direitos humanos e mudanças 

                                                      
65 Para saber mais, ver: <http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2017/ExxonMobil-Shell-human-

rights-investigation-climate-justice/>. Acesso em: 17 Nov, 2017. 
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climáticas. Dependendo do resultado, pode trazer informações inéditas e decisivas para que a 

barreira do nexo de causalidade mencionada no início deste capítulo seja superada. 

Dessa forma, caso a Comissão reconheça, após extensa coleta e análise de dados, que as 

grandes emissoras são responsáveis por violações de direitos humanos do povo filipino, em razão 

de sua contribuição com as mudanças climáticas, será, de fato, um grande salto para a litigância 

climática transnacional e para a satisfação das metas do regime climático internacional. 

3.3.2. CALIFORNIA CITIES V. ‘BIG OIL’ 

 Em 17 de julho de 2017, três cidades do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, 

ajuizaram três processos distintos na Corte Superior da Califórnia contra as mesmas rés – 37 das 

maiores emissoras de GEE ou, como passaram a ser chamadas no coletivo, “Big Oil”. O pleito 

em todos os casos é o mesmo: responsabilizar as empresas pelo aumento do nível do mar 

resultante das mudanças climáticas. Os argumentos variam entre Nuisance Law66, 

responsabilidade objetiva, negligência, e invasão de propriedade. Isso porque o aumento do nível 

do mar ameaça inundar partes dessas comunidades67. As rés das ações são responsáveis por, 

aproximadamente, 20% das emissões de GEE nos últimos 50 anos (PADDINSON, 2017). 

 Um diferencial argumentativo desse grupo de ações é a tentativa de responsabilização das 

empresas por omissão e distorção de informações dotadas de relevância pública. Segundo os 

autores, essas empresas extrativistas “sabem há aproximadamente 50 anos que a poluição 

provocada por gases de efeito estufa advinda de seus produtos de combustíveis fósseis tem 

impacto significativo no clima e nível do mar da Terra” (ibid). Alegam que, em vez de trabalhar 

para reduzir os impactos, as empresas uniram esforços para esconder e negar seu conhecimento 

sobre essas ameaças – muito similar ao que ocorreu com as empresas de cigarro (ibid). 

                                                      
66 Ver nota de rodapé nº 52. 
67 Para saber mais, ver: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/26/california-communities-

lawsuit-exxon-shell-climate-change-carbon-majors-sea-level-rises> e <https://www.clientearth.org/new-californian-

climate-lawsuit-big-oil-filed/>Acesso em: 17 Nov, 2011. 
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 Além disso, Sophie Marjanac, do Client Earth68, afirma que esses casos representam um 

momento sem precedentes para a litigância climática (ibid). Ela defende que esse pleito tem mais 

chances de ser bem-sucedido, devido tanto ao avanço da ciência em relação às mudanças 

climáticas quanto ao fato de os processos tramitarem nas cortes estaduais (ibid). Os tribunais 

federais são, majoritariamente, os que rejeitaram as primeiras tentativas de litigância climática 

nos Estados Unidos. Portanto, segundo ela, uma corte estadual pode estar mais receptiva à 

questão climática (ibid). 

3.3.3. LLIUYA V. RWE AG 

 Saúl Luciano Lliuya é um fazendeiro peruano que, em novembro de 2015, entrou com um 

processo perante uma corte alemã contra RWE, a maior empresa energética da Alemanha 

(BURGER et al., 2017, p. 21). O objetivo de sua ação é ordenar a empresa a pagar uma parcela dos 

custos de medidas de adaptação às mudanças climáticas que ele e seus coabitantes terão de 

implementar (ibid). 

 Os cidadãos de Huaraz, no Peru, precisam que sejam construídas barragens, dentre outras 

instalações, para proteger a cidade do crescimento do lago glacial Palcacocha, que se formou em 

decorrência do derretimento de geleiras nas proximidades69 (ibid). Lliuya alega que RWE, como 

emissora de volumes substanciais de GEE, é parcialmente responsável pelos danos iminentes aos 

cidadãos peruanos (ibid). 

 A corte alemã, em primeira instância, rejeitou as alegações com base no argumento da 

ausência de nexo causal específico entre as ações de RWE e os impactos nas vidas de Lliuya e 

demais (ibid). No entanto, no dia 13 de novembro de 2017, a corte regional de segunda instância 

admitiu seu pleito, o que significa que ultrapassou os obstáculos formais e seguirá para a análise 

do mérito. 

                                                      
68 Client Earth é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos ambientalista que utiliza a litigância 

estratégica como sua principal ferramenta de transformação. Para saber mais, ver: <www.clientearth.org>. Acesso 

em: 20 Nov, 2017. 
69 O Governo do Peru afirmou, em 2015, que as mudanças climáticas foram a causa de as geleiras localizadas no 

território do país terem sofrido uma diminuição de 40% nos últimos quarenta anos. Para saber mais, ver: 

<http://www.reuters.com/article/2014/10/15/peru-climatechange-glacier-idUSL2N0SA39P20141015>. 
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 Pode não parecer muito significativo, mas essa aparentemente pequena decisão representa 

as transformações que a litigância climática está passando e demonstra o que a litigância 

transnacional pode vir a alcançar num futuro não tão distante quanto se esperava. 

 A decisão é uma conquista para todos que lutam pela mitigação das mudanças climáticas 

e pela redução das emissões de GEE pois representa um passo na direção de responsabilizar um 

agente privado, ainda mais estrangeiro ao dano e ao autor, causador das mudanças climáticas por 

seus impactos adversos no planeta e na população. 

Mesmo que Lliuya não postule diretamente pelo corte na emissão de GEE pela RWE, mas 

pela condenação em compartilhar os custos de adaptação às mudanças climáticas na medida em 

que contribui para elas, uma vitória nessa disputa judicial, potencialmente desencadearia 

mudanças na conduta de emissoras desses gases. Isso porque representaria um marco na 

possibilidade de responsabilização dessas empresas em novas ações judiciais similares.  

As recentes vitórias na litigância climática, principalmente a transnacional, estão 

contribuindo, ainda, para o aumento do fervor por essa estratégia judicial. Diante disso, os 

recentes e trágicos desastres naturais, assim como outros acontecimentos, estão sendo invocados 

como justificativas para o ajuizamento de novas demandas nessa nova e promissora onda de 

litigância climática70. 

Observando esses casos, constata-se o fortalecimento que a litigância estratégica 

transnacional tem tido e o potencial que carrega para o objetivo de prevenir e reverter os 

impactos adversos das mudanças climáticas. Fortalecimento, porque essa estratégia processual 

tem se tornado cada vez mais presente nos tribunais domésticos dos mais variados locais e porque 

seus argumentos estão tendo maior receptividade desses órgãos judiciais. E potencial, porque 

abre novos caminhos para quebrar barreiras da litigância climática e novas possibilidades de 

escolhas estratégicas para os litigantes, que se veem menos impedidos pelas fronteiras nacionais.  

 

                                                      
70 Para saber mais, ver: <http://www.climatechangenews.com/2017/08/29/hurricane-harvey-lawyers-warn-climate-

lawsuits-

damages/?utm_content=bufferd1e63&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer>. 

Acesso em: 17 Nov, 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há um vácuo entre a intensidade da ação climática que precisa ser tomada e as 

transformações que os mecanismos intergovernamentais são capazes de promover. Por mais que 

a ação estatal seja imprescindível para mobilizar a política internacional e alcançar resultados 

concretos, ela não tem se mostrado suficiente para provocar as mudanças necessárias no atual 

contexto do regime climático internacional. 

Apesar desse regime ter tido um papel fundamental para fomentar o debate público acerca 

dos efeitos das interferências antropogênicas no clima, conforme era necessário quando o assunto 

não era debatido em grande escala, tornou-se claro que esse regime não está obtendo o sucesso 

que propõe na mitigação efetiva de emissões de GEE. Isso é compatível com a Teoria da Ação 

Coletiva de Mancur Olson (1970, passim), segundo a qual um grupo só é capaz de obter o seu 

objetivo comum se for relativamente pequeno ou se tiver incentivos positivos ou coercitivos para 

cooperar. Isso, contudo, não condiz com a realidade das mudanças climáticas, como bem público 

intrinsecamente difuso, ou com a estrutura centralizada na soberania que ainda prevalece no 

sistema internacional, na qual todos os Estados são igualmente autônomos e independentes. 

Diante de tais constatações, impera a necessidade de se construir outros meios para 

mitigar as emissões de GEE. Uma possibilidade de coagir tanto os Estados quanto os agentes 

privados a cooperarem é sua responsabilização pela litigância climática estratégica. Enquanto a 

responsabilização dos primeiros tem sido de certa forma bem recebida pelas cortes domésticas, a 

litigância climática que visa responsabilizar empresas não obteve tanto resultado positivo no 

passado. 

No entanto, esse prognóstico tem sido consideravelmente alterado pela difusão dos 

princípios de responsabilização socioambiental de empresas, entre os quais destacam-se as 

diretrizes da ONU intituladas Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas.  

Esses princípios contribuíram para a consolidação da responsabilidade de respeitar e do 

dever de promover a proteção dos direitos humanos e meio ambiente por empresas, em toda a sua 

cadeia produtiva, comercial e de consumo, assim como para a proliferação de mecanismos de 

judicialização e de retaliação pelo descumprimento dessa responsabilização. Devido a isso, 

parece estar havendo uma mudança cultural em relação à responsabilização empresarial, de modo 
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que os tribunais nacionais têm demonstrado menor resistência à litigância climática estratégica e 

resultados positivos concretos estão sendo obtidos na direção da responsabilização de emissores 

de GEE. 

Na prática, o que ocorre é uma mudança na cultura acerca da responsabilização 

empresarial que acaba permitindo com que os litigantes escolham, de certa forma, entre múltiplas 

novas possibilidades de jurisdição, de Direito aplicável, de reconhecimento e cumprimento de 

decisões proferidas e, consequentemente, dos requisitos legais para a admissibilidade de todas 

essas etapas, conforme melhor servir às suas estratégias (BYERS et al., 2017, p. 301/302) e para 

que tais exigências não configurem obstáculos para o acesso à reparação. 

Observa-se, portanto, uma oportunidade de utilizar esses novos caminhos para gerar a 

mitigação efetiva de emissões de gases de efeito estufa por meio da responsabilização dos 

maiores agentes causadores das mudanças climáticas, na proporção de sua contribuição para o 

problema. O cenário atual requer firme engajamento no sentido de solidificar e proliferar essas 

possibilidades por meio da litigância climática transnacional, para que mais resultados positivos 

sejam alcançados. 

É necessário que cada vez mais caminhos de lidar com a questão climática sejam forjados 

e aproveitados, concorrentemente e sobrepondo-se. Somente com múltiplas abordagens, das mais 

diversificadas formas, origens, e estratégias, será possível minimizar efetivamente os impactos 

negativos das mudanças climáticas e evitar que efeitos ainda mais graves se apresentem.  
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