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RESUMO
O Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC) esboçou, no seu
Quarto Relatório de Avaliação, de 2007, que o aumento da temperatura média global
é muito provável devido à emissão de gases de efeito estufa de razões antrópicas,
sendo estimado que o aquecimento atribuído aos seres humanos, nos últimos 50
anos, afeta todos os continentes. Os efeitos das mudanças climáticas têm impactos
diretos e indiretos sobre o gozo efetivo dos direitos humanos. O Relatório do
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
(ACNUDH), de janeiro de 2009, descreve as implicações das mudanças climáticas
para uma ampla gama de direitos humanos: tais como o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à habitação, à água, ao saneamento e à autodeterminação. As
implicações das mudanças climáticas afetam a todos, no entanto, os impactos não
são uniformes, pois os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis aos
impactos negativos das alterações do clima, devido à falta de recursos, à fraca
capacidade de implementação de recursos humanos e à proteção, muitas vezes
deficiente, dos direitos humanos. Diante desses apontamentos e considerando que
os Estados têm obrigação de tomar medidas de precaução para prever, evitar ou
minimizar as emissões de gases de efeito estufa, causadores das mudanças
climáticas, e de mitigar os seus efeitos, assegurando que os direitos humanos sejam
respeitados, a presente tese tem como objetivo geral analisar a responsabilização
dos Estados pelas mudanças climáticas em decorrência do não cumprimento de
suas obrigações assumidas nos instrumentos internacionais de proteção da pessoa
humana e do meio ambiente. No tocante à metodologia, o tipo de pesquisa
desenvolvido tem natureza qualitativo-exploratória, associada à técnica da revisão e
análise bibliográfica, contemplando a consulta em fontes primárias e secundárias. O
estudo conclui que existe uma obrigação primária de prevenção e mitigação das
emissões dos gases de efeito estufa por partes dos Estados e que o
descumprimento dessa obrigação resulta na responsabilização do Estado faltoso
com aplicação das consequências jurídicas de cessação, se possível, e de
reparação dos danos causados pelas mudanças climáticas aos direitos humanos
das pessoas afetadas. Apesar de algumas discrepâncias entre o regime climático e
a lei de responsabilidade dos Estados, essas não devem ser obstáculo para a
implementação da responsabilização. Resta evidente, no entanto, que a
responsabilidade dos Estados no contexto das mudanças climáticas deve perpassar
pelo reconhecimento efetivo das responsabilidades compartilhadas, com aplicação
do princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, com a cooperação
de todos os envolvidos e com esforços voltados para a proteção dos direitos
humanos e do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Palavras-chave: Direito Internacional. Direito Ambiental.
Mudanças climáticas. Responsabilidade dos Estados.

Direitos

Humanos.
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ABSTRACT

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) outlined in its Fourth
Assessment Report 2007 that the increase in global average temperature is very
likely due to the emission of greenhouse gases from anthropogenic reasons, and it is
estimated that the assigned warming to humans over the last 50 years affects every
continent. The effects of climate change have direct and indirect impacts on the
effective enjoyment of human rights. The Report of the Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights (OHCHR), January 2009, describes the
implications of climate change for a wide range of human rights: the right to life,
health, food, housing, water, sanitation and self-determination. The implications of
climate change affect everyone; however, the impacts are not uniform, as developing
countries are most vulnerable to the negative impacts of climate change, due to lack
of resources, poor capacity to implement human resources to the often deficient
protection of human rights. In view of these considerations, and considering that
States have an obligation to take precautionary measures to prevent, minimize or
avoid the emissions of greenhouse gases that cause climate change, and to mitigate
their effects, ensuring that human rights are respected, This thesis aims to analyze
the responsibility of States for climate change as a result of non - compliance with
their obligations under international instruments for the protection of the human being
and the environment. Regarding the methodology, the type of research developed
has a qualitative-exploratory nature, associated to the revision and bibliographic
analysis, contemplating the consultation in primary and secondary sources. The
study concludes that there is a primary obligation for the prevention and mitigation of
greenhouse gas emissions by parts of the States and that non-compliance with this
obligation results in the liability of the defaulting State with application of the legal
consequences of cessation, if possible, and reparation the damages caused by the
climate changes to the human rights of those affected. Despite some discrepancies
between the climate regime and the State responsibility law, these should not be an
obstacle to the implementation of responsibility. It remains clear, however, that the
responsibility of States in the context of climate change must be guided by the
effective recognition of shared responsibilities, applying the principle of common but
differentiated responsibilities, with the cooperation of all concerned, and efforts to
protect human rights and the environment for present and future generations.
Keywords: International Rights. Environmental Law. Human Rights. Climate change.
States Responsibility.
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RESUMEN

El panel Intergobernamental sobre los Cambios Climáticos (IPCC) esbozó, en su
Cuarto Informe de Evaluación, de 2007, que el aumento de la temperatura mediana
global es muy probable debido a la emisión de gases de efecto invernadero
derivados de razones antropogénicas, siendo estimado el calentamiento asignado a
los seres humanos, en los últimos 50 años, afecta todos los continentes. Los efectos
de los cambios climáticos tienen impacto directo e indirecto sobre el gozo efectivo de
los derechos humanos. El Informe de la Oficina del Alto Comisariado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de enero de 2009,
describe las implicaciones de los cambios climáticos para una amplia gama de
derechos humanos: tales como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a
la habitación, al agua, al saneamiento y a la autodeterminación. Las implicaciones
de los cambios climáticos afectan a todos, sin embargo, los impactos no son
uniformes, pues los países en desarrollo son los más vulnerables a los impactos
negativos de las alteraciones del clima, debido a la falta de recursos, a la débil
capacidad de implementación de los recursos humanos y a la protección, muchas
veces deficiente, de los derechos humanos. Ante los apuntamientos y considerando
que los Estados tienen la obligación de tomar medidas de precaución para prever,
evitar o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, causadores de los
cambios climáticos, y de mitigar sus efectos, asegurando que los derechos humanos
sean respectados, la presente tesis tiene como objetivo general analizar la
responsabilidad de los Estados por los cambios climáticos en resultado del no
cumplimiento de sus obligaciones asumidas en los instrumentos internacionales de
protección de la persona humana y del medio ambiente. En el tocante a la
metodología, el tipo de pesquisa desarrollado tiene naturaleza cualitativoexploratoria, asociada a la técnica del repaso y análisis bibliográfica, contemplando
la consulta en fuentes primarias y secundarias. El estudio concluye que existe una
obligación primaria de prevención y mitigación de las emisiones de los gases de
efecto invernadero por partes de los Estados y que el incumplimiento de esa
obligación resulta responsabilidad del Estado faltoso con aplicación de las
consecuencias jurídicas de cesación, se posible, y de reparo de los daños causados
por los cambios climáticos a los derechos humanos de las personas afectadas. A
pesar de algunas discrepancias entre el régimen climático y la ley de responsabilidad
de los Estados, esas no deben ser obstáculos para la implementación de la
responsabilidad. Resta evidente, sin embargo, que la responsabilidad de los Estados
en el contexto de los cambios climáticos debe impregnar por el reconocimiento
efectivo de las responsabilidades compartidas, con aplicación del principio de las
responsabilidades comunes, más diferenciadas, con la cooperación de todos los
envueltos y con esfuerzos vueltos para la protección de los derechos humanos y del
medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.
Palabra llave: Derecho Internacional. Derecho Ambiental. Derechos Humanos.
Cambios climáticos. Responsabilidad de los Estados.
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INTRODUÇÃO

Uma das questões ambientais que mais tem preocupado os governos e a
comunidade internacional nos últimos anos, sem dúvida, refere-se às mudanças
climáticas. A comunidade científica tem se esforçado para esclarecer a origem e o
significado do fenômeno do aquecimento global que está associado com a ação do
ser humano.1
De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC), as mudanças climáticas alteram a atmosfera e o ambiente global através
das emissões antropogênicas de gases com efeito de estufa. No Quarto Relatório
de Avaliação em 2007, o IPCC chama de “inequívocas” as mudanças climáticas
induzidas pelo homem e estabelece, com autoridade, que já houve graves impactos
no ambiente e na deterioração das condições de vida dos seres humanos em muitas
partes do mundo.2 Há um consenso crescente entre pesquisadores e políticos de
que os impactos negativos das mudanças climáticas aumentarão o risco de
vulnerabilidade ambiental.
Os impactos das mudanças climáticas são numerosos e incluem o aumento
do aquecimento global, elevação do nível do mar, o derretimento dos glaciares e a
multiplicação de eventos climáticos extremos, como tempestades, ciclones e secas,
desertificação, escassez de recursos hídricos e o esgotamento dos recursos naturais
devido a catástrofes climáticas mais frequentes e severas. Tal fenômeno tem como
uma de suas principais consequências o potencial deslocamento humano, dentro e
fora dos Estados.
Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e que ficou conhecida como
Rio 92, representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para
minimizar

os

problemas

ambientais

mundiais,

materializando

a

ideia

do

desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de crescimento econômico e
social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta.

1

CARRERO, Rosa Giles. La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta
jurídico-internacional. Huelva: Universidad de Huelva, 2003.
2
IPCC. Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis.
Contribuición de los grupos de trabajo I, II y III al Cuarto informe de evalución del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC, Ginebra, Suiza.
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Nesse cenário, foi elaborada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (UNFCCC).
Tendo em vista a proteção da pessoa humana em todas as circunstâncias, a
presente tese pretende explorar o papel do direito internacional, em especial os
direitos humanos e do meio ambiente, e as obrigações dos Estados na proteção das
pessoas que são e serão afetadas pelas mudanças climáticas
O rol dos direitos humanos consagrados explícita e implicitamente em
tratados e convenções internacionais destaca que os Estados têm a obrigação de
tomar medidas preventivas para respeitar e não violar os direitos das presentes e
futuras gerações, devendo cooperarem na redução das emissões antropogênicas de
gases de efeito estufa.
Uma das regras básicas do direito internacional é que os Estados não
causem danos ou violem os direitos de outros Estados. No direito ambiental, isso é
capturado na chamada “regra de não-dano”, que é reiterada no direito internacional
consuetudinário na Declaração do Rio de 1992 e na Declaração de Estocolmo de
1972, ao declararem que os Estados têm o direito soberano de explorar seus
próprios recursos e a responsabilidade de assegurar que as atividades dentro de
sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados.
Além disso, no direito internacional, os Estados são responsáveis por
violações do direito internacional público e são obrigados a reparar os Estados
diretamente ou indiretamente afetados pelos danos causados, sendo que essa regra
constitui a base da lei da responsabilidade do Estado e que foi codificada pela
Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU), no
Projeto

de

Artigos

sobre

a

Responsabilidade

dos

Estados

para

atos

internacionalmente ilícitos.
Considerando a ligação dos diretos humanos com as mudanças climáticas e
que os Estados têm obrigações positivas de tomar medidas de precaução para
prever, evitar ou minimizar as emissões de gases de efeito estufa, causadores das
mudanças climáticas, e mitigar os seus efeitos negativos, assegurando que os
direitos humanos sejam respeitados; e têm obrigações negativas, como por
exemplo, no campo da extraterritorialidade, de evitar danos às pessoas localizadas
fora do seu território, e, também, avaliando que o descumprimento dessas
obrigações pode se dar tanto por uma ação quanto por uma omissão – o que
configura um ilícito internacional, conforme aponta o Projeto de Artigos sobre a
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Responsabilidade dos Estados por atos Internacionalmente ilícitos da Comissão de
Direito Internacional, pretende-se buscar resposta à seguinte indagação: do ponto
de vista filosófico e do Direito Internacional, há a necessidade de responsabilização
dos Estados pelas mudanças climáticas em decorrência do não cumprimento de
suas obrigações assumidas nos instrumentos internacionais de proteção da pessoa
humana e do meio ambiente?
Assim, a pesquisa pretende cumprir com os seguintes objetivos específicos:
(i) apresentar as causas, os impactos e os cenários das mudanças climáticas; (ii)
apontar a ligação entre direitos humanos e mudanças climáticas; (iii) evidenciar os
impactos das mudanças climáticas no âmbito de proteção do direitos humanos; (iv)
estudar os mecanismos de responsabilidade internacional dos Estados, em especial
o

Projeto

de

Artigos

sobre

a

Responsabilidade

dos

Estados

por

atos

Internacionalmente ilícitos da Comissão de Direito Internacional; (v) analisar a
responsabilidade dos Estados de prevenir, cessar e reparar os danos causados em
virtude de suas ações e/ou omissões nas medidas de mitigação das causas e
impactos das mudanças climáticas.
Acompanhado da relevância, o tema é indispensável para a ciência do Direito,
atribuindo viabilidade à pesquisa, pois, como esboçou o Painel Intergovernamental
sobre as Mudanças Climáticas, em seu Quarto Relatório de Avaliação de 2007,
várias consequências das emissões contínuas de gases de efeito estufa na
atmosfera incluem a perda de terras e propriedades, danos à saúde e ecológicos,
ameaças à segurança humana e potenciais vítimas humanas. A pesquisa procura
abordar se e como o direito internacional está equipado para lidar com desafios
globais complexos como as mudanças climáticas, sendo dispensada especial
atenção à lei da responsabilidade do Estado e à sua capacidade de lidar com os
danos causados por um clima em mudança.
Acrescenta-se, ainda, o fato de o tema escolhido não ser muito explorado no
Brasil com o enfoque nas mudanças climáticas e na responsabilidade dos Estados, o
que reforça a originalidade da abordagem. Durante a pesquisa bibliográfica,
constatou-se que a doutrina nacional específica é bastante escassa e as
publicações apontam mais para o aspecto do tema dos refugiados ambientais, mas
não abordam diretamente a questão da responsabilidade dos Estados pelas
mudanças climáticas.
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Espera-se, portanto, dar uma singela contribuição à doutrina brasileira sobre o
tema, bem como somar esforços com os profissionais comprometidos com as
ameaças e impactos das mudanças climáticas, promovendo o diálogo com os
sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e do meio ambiente.
No tocante à metodologia, o tipo de pesquisa desenvolvido tem natureza
qualitativo-exploratória e a técnica empregada ficará limitada à pesquisa bibliográfica
em fontes primárias e secundárias. Em alguns pontos, a doutrina estrangeira será a
principal fonte, especialmente artigos de periódicos especializados, em razão da
escassa bibliografia nacional específica sobre o tema.
Complementando as fontes de pesquisa, a consulta a textos de tratados,
convenções, protocolos e outros instrumentos internacionais, publicações oficiais de
organizações internacionais ligadas ao tema, tais como as agências e os programas
temáticos da ONU (IPCC, ACNUR/UNHCR, PNUMA/UNEP, OIM/IOM) são
fundamentais para uma melhor compreensão do tema proposto.
Destaca-se, ainda, que o presente estudo desenvolvido está diretamente
alinhado com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Universidade Estácio de Sá, vinculando-se à área de concentração de “Direito
Público e Evolução Social. E filia-se às investigações desenvolvidas na linha de
Direitos fundamentais e novos direitos”, que tem por foco as doutrinas de
sustentação dos direitos fundamentais, a problemática da sua compreensão e
conflitos, assim como as teorias contemporâneas que se põem, com um olhar atento
para a insurgência de novos direitos, o que também significa a reformulação de
conceitos, questionando o paradigma estabelecido, investigando o arcabouço teórico
que se põe e conferindo destaque para as novas questões que vêm sendo
apresentadas.
Cumpre ressaltar que a macrotemática da pesquisa é absorvida no campo de
pesquisas e orientações do Professor Doutor Marcello Raposo Ciotola, bem como da
coorientadora estrangeira, Professora Doutora Alexandra Aragão, que supervisionou
o período de investigação e pesquisa na Universidade de Coimbra, Portugal, durante
o período de outubro de 2015 a fevereiro de 2016.
Identificados os pontos de partida da pesquisa, passa-se à apresentação da
estrutura da tese, composta por três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado
“Mudanças climáticas e migrações”, são apresentadas as causas, os impactos e a
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geografia das mudanças climáticas, destacando, ainda, as vulnerabilidades e os
riscos relacionados a esse contexto.
O segundo capítulo, denominado “Direitos humanos e mudanças climáticas”,
examina a relação existente entre direitos humanos, o meio ambiente e as
mudanças climáticas, apontando a proteção, direta ou indireta, dada pelos
instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos ameaçados pelas
mudanças climáticas.
O terceiro capítulo, com o título “Deveres de enfrentamento dos Estados às
mudanças climáticas”, discorre sobre o escopo das obrigações de proteção dos
Estados perante a comunidade local e internacional, bem como apresenta o Projeto
de Artigos da Comissão de Direito Internacional sobre a Responsabilidade dos
Estados por atos internacionalmente ilícitos e a responsabilidade dos Estados frente
às mudanças climáticas.
Ressalta-se, por fim, que após a análise da “arquitetura normativa” de
tratados, convenções e acordos internacionais de direitos humanos e ambientais e
seus princípios informadores, que melhor se adaptam à dinâmica dos desafios
globais contemporâneos, resta evidente que a responsabilidade dos Estados no
contexto das mudanças climáticas deve perpassar, imprescindivelmente, pelo
reconhecimento efetivo das responsabilidades compartilhadas, voltadas para a
proteção e o atendimento das necessidades das gerações presentes e futuras, sob o
prisma da prevenção e adaptação das ameaças, riscos e vulnerabilidades
provocadas pelas mudanças climáticas no escopo dos direitos humanos das
populações afetadas, pois, sem a cooperação internacional, nada disso será
possível, uma vez que os gases de efeito estufa, de origem antropogênica, são
lançados na atmosfera de forma global.
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1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MIGRAÇÕES
Este primeiro capítulo visa situar o cenário para esta tese, esclarecendo as
causas e os impactos das mudanças climáticas, apresentando as principais regiões
e setores do mundo que são e/ou serão afetadas. Visa, ainda, destacar as
vulnerabilidades e os riscos relacionados a esse contexto. Aqui, examina-se não
apenas as estimativas e as realidades do deslocamento ambiental, mas também os
diferentes cenários que marcam essa prática e os conceitos referentes aos
deslocamentos oriundos das mudanças climáticas.
É necessário ressaltar que os impactos das mudanças climáticas necessitam
ser abordados numa perspectiva de direitos humanos, com foco na proteção da
pessoa humana em contraponto aos motivos que levaram esses indivíduos a deixar
suas casas.
1.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CAUSAS E IMPACTOS3

No início do século XX, sabia-se que as pessoas podiam afetar o clima a nível
local, cortando árvores ou cultivando em zonas antes selvagens, embora não o
pudessem fazer de forma global. Embora já estudassem as glaciações e outras
mudanças climáticas, não se acreditava que o ser humano pudesse desencadear
uma alteração climática em escala global. Apesar disto, “um punhado de
especialistas pioneiros apercebeu-se do impacto que o uso dos combustíveis fósseis
poderia ter a nível global, mas suas ideias foram sistematicamente recusadas pela
comunidade científica.”4

3

As expressões “mudança do clima”, “alterações climáticas” e “mudanças climáticas” têm sido
utilizadas para indicar as mudanças climáticas atuais, bem como o aquecimento global decorrente de
causas antropogênicas.
4
HERSON, Robert. Rough Guide: alterações climáticas. Porto, Portugal: Civilização, 2009, p. 08. Um
dos primeiros a investigar e analisar o equilíbrio energético da Terra foi o matemático e físico francês
Joseph Fourier. Os seus cálculos, realizados na década de 1920, foram os primeiros a demonstrar o
contraste de temperaturas que se verificaria entre um planeta desprovido de atmosfera e aquele em
que, na verdade, vivemos. Na década de 1960, o cientista irlandês John Tyndall foi o primeiro a
investigar e a documentar o espantoso poder dos gases de efeito estufa. Em meados da década de
1990, o químico sueco Svante Arrhenius estudou o modo como o dióxido de carbono poderia estar
envolvido no aparecimento das épocas glaciares. Os resultados apontaram a primeira pedra no
estudo do efeito estufa. Outro pioneiro do estudo do efeito estufa entra para a história na década de
1930: Guy Stewart Callendar, um engenheiro britânico, foi o primeiro a considerar os gases de efeito
estufa produzidos pelo Homem como uma causa possível para o aquecimento que se fazia sentir.
Callendar estimava que as temperaturas do Planeta pudessem subir cerca de 1ºC até 2200. Charles
Keeling, lançando mão dos registros dos níveis de CO 2 mantidos desde 1958 pelo Observatório de
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Estudos apontam que, ao longo dos últimos 150 anos, grandes quantidades
de carvão, gás e petróleo utilizadas para alimentar fornalhas e motores elevaram,
em 35%, os níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. No entanto, o
aquecimento global também se deve a outras atividades humanas, a exemplo dos
desmatamentos e das novas formas de utilização de terras.5
Essas enormes quantidades de dióxido de carbono e de outros gases de
efeito estufa fizeram e ainda fazem aumentar a temperatura atmosférica.
Os gases absorvem o calor que é irradiado pela Terra, mas apenas libertam
uma parte dele para o espaço, o que resulta no aquecimento da atmosfera.
A quantidade de gases de efeito estufa produzida pela atividade do ser
humano é colossal – só em dióxido de carbono, o total ascende a mais de
trinta milhões de toneladas por ano. Estes gases são libertados numa
6
atmosfera extremamente frágil.

Cientistas têm estudado os registros de temperaturas acumulados durante
mais de um século e todas as análises apontam para um aumento de 0,7ºC, em
média, na temperatura da superfície terrestre ao longo dos últimos cem anos. 7
Quando os cientistas perceberam, pela primeira vez, que o aumento do CO2
na atmosfera estava associado às mudanças climáticas, eles ficaram perplexos, pois
havia tão pouca quantidade na atmosfera. Nesse sentido, questionaram-se “como é
que tinha poder de alterar o clima de todo um planeta? Foi então que descobriram
que o CO2 atua como um gatilho para esse potente gás com efeito estufa [...].”8 O
dióxido de carbono também permanece muito tempo na atmosfera, ou seja, “cerca
de 56% de todo o CO2 que os seres humanos libertaram ao longo do século
passado ao queimarem combustíveis fosseis (carvão, petróleo e gás) ainda está lá
em cima, sendo essa a causa - direta e indireta - de cerca de 82% de todo o
aquecimento global.”9

Mauna Loa, no Hawai, apontou que devido à sua estabilidade e longevidade, o CO 2 era capaz de
disseminar-se facilmente por toda a atmosfera terrestre. Sobre mudanças climáticas e aquecimento
global, ver também: COWIE, Jonathan. Climate change: biological and human aspects. Cambrigde:
Cambridge University Press, 2007 e FLANNERY, Tim. O clima está nas nossas mãos: história do
aquecimento global. Portugal: Estrela Polar, 2006.
5
HERSON, Rough Guide: alterações climáticas, p. 07.
6
HERSON, Rough Guide: alterações climáticas, p. 07.
7
HERSON, Rough Guide: alterações climáticas, p. 03.
8
FLANNERY, Tim. O clima está nas nossas mãos: história do aquecimento global. Portugal: Estrela
Polar, 2006, p. 32.
9
FLANNERY, O clima está nas nossas mãos: história do aquecimento global, p. 32. Segundo
Flannery, “Antes de 1800, início da Revolução Industrial, havia cerca de 280 partes por milhão de
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Uma das questões ambientais que mais tem preocupado os governos e a
comunidade internacional nos últimos anos, sem dúvida, refere-se às mudanças
climáticas. “A comunidade científica tem se esforçado para esclarecer a origem e o
significado do fenômeno do aquecimento global que está associado com a ação do
ser humano”.10
Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Rio-92, representantes de
179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os problemas
ambientais mundiais, materializando a ideia do desenvolvimento sustentável,
buscando um modelo de crescimento econômico e social aliado à preservação
ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. Nesse cenário, foi elaborada a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, sigla
em inglês).11
A UNFCCC tem o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito
estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa
no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado em um prazo que permita aos
ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, assegurando que a
produção de alimentos não seja ameaçada e permitindo que o desenvolvimento
econômico prossiga de maneira sustentável.
Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, realizada em
dezembro de 2015 em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de
fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a
capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O
Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países-Parte da UNFCCC para reduzir
emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento
sustentável. O compromisso ocorreu no sentido de manter o aumento da
temperatura média global menor do que 2°C acima dos níveis pré-industriais e de
CO2 na atmosfera, o que equivale a cerca de 588 gigatoneladas de carbono. [...] Atualmente, os
números são de 380 partes por milhão ou cerca de 790 gigatoneladas no total. Se estabilizarmos as
emissões de CO2 abaixo desse limiar perigoso de mudanças, teremos de limitar todas as futuras
emissões humanas a cerca de 600 gigatoneladas. Mais ou menos metade desse valor permanecerá
na atmosfera, fazendo subir os níveis até cerca de 1.100 gigatoneladas, ou 550 partes por milhões
até 2100. FLANNERY, O clima está nas nossas mãos: história do aquecimento global, p. 32-33.
10
CARRERO, Rosa Giles. La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta
jurídico-internacional. Huelva: Universidad de Huelva, 2003, p. 133. Tradução livre: “La comunidad
científica se ha esforzado por aclarar el origen y la trascendencia de un fenômeno de calentamiento
del planeta que aparece asociado a la acción del ser humano.”
11
UNFCCC, do original em inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change.
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envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis
pré-industriais.
As profundas alterações que têm afetado o clima nas últimas centenas de
anos não apontam, por si só, prova de que o ser humano esteja envolvido no
processo, e os mais céticos apontam que a atmosfera terrestre já passou por
numerosas alterações de temperatura ao longo de seus milhares de milhões de anos
de existência. Dentre os fatores, são apontadas as violentas erupções vulcânicas, as
variações nas radiações solares e as mudanças cíclicas da órbita da Terra, o que os
faz questionarem-se se o atual aquecimento não é um fenômeno natural, ou que
pode ter sido provocado por outro motivo que não a utilização de combustíveis
fósseis.12
Diante de incertezas científicas sobre suas causas, consequências e
possibilidades de respostas, dificuldade de contar com dados plenamente certos,
implicações econômicas e sociais e a necessidade de desenvolvimento dos países
em desenvolvimento, foram elaborados estudos ao longo da última década,
patrocinados, em grande parte, pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC, sigla em inglês), que reúne cientistas independentes de todo o
mundo e que, desde 1988, tem encabeçado a atividade de difusão de dados sobre a
matéria.13.

12

HERSON, Rough Guide: alterações climáticas, p. 08.
IPCC, da sua denominação em inglês Intergovernmental Panel on Climate Change. O IPCC é
formado pela cooperação de dois órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU): a Organização
Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Para desempenhar
sua missão, foram criados três Grupos de Trabalho (GT, ou WG do inglês Working Group). O GT I
avalia os aspectos científicos do sistema climático e as suas alterações. Os principais tópicos
considerados por esse Grupo são: mudanças nos gases de Efeito Estufa e aerossóis na atmosfera;
mudanças observadas no ar, nas temperaturas terrestres e oceânicas, nas chuvas, nas geleiras e
camadas de gelo e nos oceanos e no nível do mar; perspectiva histórica e paleoclimática sobre as
alterações climáticas; ciclos biogeoquímicos; modelos climáticos; projeções climáticas e causas das
mudanças climáticas. O GT II trata da vulnerabilidade dos sistemas naturais e socioeconômicos às
mudanças climáticas, das suas consequências positivas e negativas e das opções para se adaptar a
ela. Ele considera também a inter-relação entre a vulnerabilidade, a adaptação e o desenvolvimento
sustentável. Para essas avaliações, são considerados setores (recursos hídricos; ecossistemas;
produção de alimentos e florestas; sistemas costeiros, indústria e saúde humana) e regiões (África,
Ásia, Austrália e Nova Zelândia, Europa, América Latina, América do Norte, Regiões Polares e
Pequenas Ilhas). O GT III cuida das opções para mitigar as mudanças climáticas por meio da
limitação das emissões de gases de Efeito Estufa e do aumento das atividades de sua retirada da
atmosfera. Os principais setores econômicos são considerados em curto e longo prazo. Os setores
incluem energia, transportes, construção, indústria, agricultura, silvicultura e gestão de resíduos. O
GT analisa os custos e os benefícios das diferentes abordagens para a mitigação, considerando,
também, os instrumentos disponíveis e as medidas políticas. A abordagem usada é cada vez mais
orientada para a solução.
13
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O IPCC inclui, entre suas atividades principais, a de elaborar Relatórios de
Avaliação (ou Assessment Reports, AR) sobre as mudanças climáticas, incluindo
aspectos científicos, técnicos e socioeconômicos. O IPCC já publicou cinco
Relatórios de Avaliação, o que se deu em 1990, 1995, 2001, 2007 e 2014. Cada um
deles é composto por quatro partes, sendo uma para cada um dos grupos de
trabalho, acrescido de uma síntese. De cada relatório, é feito um sumário para os
tomadores de decisão (Synthesis Report Summary for Policymakers, ou SPM), ou
seja, para ser lido pelos vários atores que podem influir em políticas públicas e nas
ações dos diversos setores (autoridades, políticos, lideranças de empresas,
sociedade civil, entre outros).14
O Primeiro Relatório do IPCC, publicado em agosto de 1990, apresentou duas
estimativas importantes: a primeira referia que a temperatura média da Terra poderia
subir uma média de 0,3ºC por década, contando com uma incerteza entre 0,2ºC e
0,5ºC; a segunda, por sua vez, estabelecia que se não fossem tomadas medidas
para limitar as emissões até o ano de 2025, poderia ter sido duplicada a presença de
dióxido de carbono na atmosfera. Foi destacada a presença de lacunas no
conhecimento científico sobre as mudanças climáticas, devido ao conhecimento
incompleto da interação entre as fontes de gases de efeito estufa e os depósitos.15
O Segundo Relatório, publicado em 1995, apontou ser reconhecida a
influência

humana no

clima

da

Terra,

embora

carecessem

de

modelos

informatizados que pudessem predizer sobre a incidência dos níveis de emissões de
gases de efeito estufa no clima. O Terceiro Relatório confirmou o que se apontava
como altamente provável no informe de 1995 – isso é, que as mudanças climáticas
são resultado da ação humana – e previu um aumento entre 1,4 e 5,8 graus na
temperatura para os próximos 100 anos, o que poderia provocar efeitos catastróficos
nas áreas de maior vulnerabilidade.16
O Quarto Relatório do IPCC, apresentado em fevereiro de 2007, apontou para
a existência de uma relação mais nítida estabelecida entre a atividade humana e a
elevação das temperaturas. Ao sugerir que "A maior parte do aumento da

14

Os relatórios originais e outras informações sobre o órgão podem ser obtidos no endereço
eletrônico do IPCC, disponível em: htpp//www.ipcc.ch.
15
CARRERO, La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta jurídicointernacional, p. 136.
16
CARRERO, La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta jurídicointernacional, p. 137.

27

temperatura média global desde meados do século XX é muito provável devido ao
aumento observado em gases de efeito estufa", o documento aponta, para o uso da
expressão “muito provável”, para um aquecimento global decorrente da ação
humana da ordem entre 90% e 99%. O relatório do IPCC anterior, de 2001, indicava
que essa relação era "provável" (com índices de 66% a 90% de chances de ser
verdadeira). Além disso, especialistas veem como improvável o fato de que o
aquecimento observado na atmosfera e nos oceanos e a diminuição da massa
glacial dos polos possam ser explicados sem o efeito de gases de efeito estufa. Na
verdade, estima-se que o aquecimento atribuído aos seres humanos, nos últimos 50
anos, afeta todos os continentes.17
Uma forte preocupação do IPCC, no que se refere a anomalias nos dados de
temperatura observados, indica uma tendência de aquecimento global devido a
razões antrópicas. Isso foi importante para que a UNFCCC estabelecesse como seu
principal objetivo estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na
atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema
climático global.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no
artigo 1º, ponto 2, considera a alteração climática como sendo “uma modificação no
clima atribuível, direta ou indiretamente, à atividade humana que altera a
composição da atmosfera global e que, conjugada com as variações climáticas
naturais, é observada durante períodos de tempo comparáveis”.
A UNFCCC faz, assim, uma distinção entre as mudanças climáticas atribuídas
às atividades humanas que alteram a composição atmosférica e a variabilidade do
clima dada a causas naturais.
O Quinto Relatório define mudança climática como:
As alterações climáticas referem-se a uma mudança no estado do clima que
pode ser identificada (por meio de testes estatísticos, por exemplo) por
mudanças na média e/ ou na variação das suas propriedades e que
persistem durante um longo período de tempo. A mudança climática pode
ocorrer tanto por meio de processos internos naturais ou forças externas,
como modulações dos ciclos solares, erupções vulcânicas e as mudanças

17

PARDELL, Oriol Solá. Desplazados medioambientales: una nueva realidad. Cuardernos Deusto de
Derechos Humanos, n. 66. Bilbao: Deusto Digital, 2012, p. 20-21.

28
antropogênicas persistentes na composição da atmosfera ou no uso da
18
terra.

E, como desastre, a “ocorrência potencial de um evento natural ou
fisicamente induzido pelo ser humano, impacto físico ou tendência a este que pode
causar perda de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como perdas e
danos à propriedade, infra-estrutura, meios de subsistência, prestação de serviços,
ecossistemas e recursos ambientais.” 19
No 5º Relatório, “o termo „desastre‟ refere-se, geralmente, a eventos
relacionados ao clima, impactos físicos ou tendência a estes.”
No entanto, o processo das mudanças ambientais é dinâmico e, nele, são
percebidos fatores naturais e/ou produzidos pelo homem (alterações climáticas,
desastres, desenvolvimento e degradação ambiental), que estão interligados e
interdependentes, como é demonstrado na Figura 1.
Figura 1 - Environmental Change Interdependence.
Environmental
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Fonte: Do autor, adaptado de Borges.
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A atmosfera que rodeia a Terra tem sido comparada pelos cientistas a um
cristal de uma estufa que permite manter estável a temperatura da superfície. Os

18

IPCC. Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014). Sumário para os tomadores de decisão do
Quinto Relatório de Avaliação. Grupo de trabalho II: Impactos, adaptação e vulnerabilidade. WGII
AR5. Versão em português. São Paulo: Iniciativa Verde, 2015.
19
IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima.
20
BORGES, Isabel Mota. International Law and Environmental Displacement: towards a new human
rights-based protection paradigm. Oslo: Reprosentralen, Univesity of Oslo, 2016, p. 36.
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gases de efeito estufa regulam o clima ao permitir que a radiação solar de ondas
curtas absorva as de onda larga, sendo que a maioria desses gases está na
atmosfera de forma natural, como no caso dos vapores de água, que se configuram
como os maiores gases de efeito estufa. Porém, a ação humana elevou o percentual
dos gases naturais de efeito estufa presentes na atmosfera ou incluiu outros que não
estavam no estado natural.21
O principal gás de efeito estufa introduzido de forma massiva pelo homem
tem sido o CO2. “Este é um gás estável de longa vida produzido principalmente pela
queima de combustíveis fósseis. A esta fonte tem que ser adicionado o
desmatamento devido à queima ou degradação biológica de biomassa, o que
também libera dióxido de carbono”.22
Outros gases de efeito estufa produzidos pela ação do homem são “o metano
(CH4), produzido na decomposição anaeróbia dos sistemas biológicos naturais,
como as zonas úmidas, lagos e mares, o cultivo de arroz e fermentação entérica dos
seres vivos, especialmente os ruminantes” e o óxido nitroso (N2O), produzido
principalmente pelos fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura.23
De acordo com o IPCC (2007)24, o aquecimento do sistema climático é
inequívoco, como são evidentes os aumentos médios observados pela temperatura
do ar e dos oceanos, pelo derretimento generalizado da neve e do gelo e pela
subida do nível médio do mar (Figura 2).25
No período compreendido entre 1995 e 2006, 11 anos figuraram como os
mais quentes nos registros instrumentais de temperatura da superfície global, desde
1850. A tendência, que se mostrou linear por100 anos (1906-2005), estimada em

21

Para saber mais sobre aquecimento global e gases de efeito estufa,ver: COWIE, Jonathan. Climate
change: Biological and human aspects. Cambrigde: Cambridge University Press, 2007.
22
CARRERO, La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta jurídicointernacional, p. 134. Tradução livre: “Se trata de um gas estable de larga vida, producido
principalmente por la utilización de combustibles fósiles. A esta fuente hay qye añadir la deforestación
masiva debida a la quema o la degradación biológica de biomasa, que también libera dióxido de
carbono”.
23
CARRERO, La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta jurídicointernacional, p. 134. Tradução livre: “el metano (CH4), producido en la descomposición anaerobia en
los sistemas biológicos naturales como humedales, lagos y mares, en los cultivos de arroz y en la
fermentación entérica de los seres vivos, especialmente los rumiantes.”
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A menos que se faça referência distinta, todos os dados e números relativos às mudanças
climáticas foram obtidos no 4º e no 5º Relatório Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas do
IPCC, de 2007 e 2014, respectivamente.
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IPCC. Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis.
Contribuición de los grupos de trabajo I, II y III al Cuarto informe de evalución del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC, Ginebra, Suiza.
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0,74°C (entre 0,56°C e 0,92°C), é maior do que a tendência correspondente a 0,6ºC
(entre 0,4°C e 0,8 °C) (1901-2000) indicada no Terceiro Relatório de Avaliação do
IPCC.
A elevação do nível do mar está de acordo com esse aquecimento. Em
média, o nível dos oceanos tem aumentado, desde 1961, a uma média de 1,8 (entre
1,3 e 2,3 mm/ano) e, de 1993, a uma média de 3,1 (entre 2,4 e 3,8 mm/ano). Isso
ocorreu, em parte, devido à expansão térmica e à fusão degeleiras, calotas polares e
camadas de gelo polares.
A redução observada na neve e nas extensões de gelo também é compatível
com o aquecimento. Os dados do satélite, desde 1978, mostram que a expansão
média anual de gelo do mar Ártico diminuiu 2,7%(entre 2,1 e 3,3) por década, com
reduções mais acentuadas de 7,4% (entre 5,0 e 9,8) por década. Em média, as
geleiras de montanha e as coberturas de neve caíram em ambos hemisférios.
Figura 2 – Mudanças na temperatura, nível do mar e na coberta de neve do Hemisfério Norte.

31
Fonte: IPPC, 2007.
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Nos mais de 29 mil dados observados, coletados em 75 estudos, são
apontadas mudanças significativas nos sistemas físicos e biológicos, sendo que 89%
delas são compatíveis com o aquecimento global. Com um grau médio de confiança,
os estudos começam a demonstrar outros efeitos das mudanças climáticas regionais
sobre o meio ambiente natural e humano, dentre eles o aquecimento. O 4º Relatório
do IPCC apontou que esse aumento da temperatura afetaria:
- a gestão agrícola e florestal em latitudes mais altas do Hemisfério Norte,
como por exemplo, na plantação de culturas mais de início da primavera, e
alterações das florestas devido fogo e pragas;
- certos aspectos da saúde humana, como a mortalidade devido aos ondas
de calor na Europa, ou uma alteração dos vectores dsa doenças
infecciosas em algumas áreas, ou pólens alérgenos em latitudes altas e
médias do Hemisfério Norte;
- algumas actividades humanas na região ártica (como por exemplo,
caça, ou viajar através da neve ou gelo) e em áreas dos Alpes de menor
27
elevação (por exemplo, os esportes montanha).

Segundo o Relatório do IPCC (2007), a variação das concentrações de gases
de efeito estufa (GEE), aerosóis na atmosfera, variações da coberta terrestre e a
radiação solar alteram o equilíbrio energéticodo sistema climático. E as emissões
mundias de GEE, pela atividade humana, aumentaram, desde a era pré-industrial,
em cerca de 70% entre 1970 e 2004 (Figura 3).
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IPCC. Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis.
Contribuición de los grupos de trabajo I, II y III al Cuarto informe de evalución del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC, Ginebra, Suiza.
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IPCC, Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007), p. 3-4.
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Figura 3 – Emissões mundiais de GEE antropogênicos.

Fonte: IPPC, 2007.

O dióxido de carbono (CO2) é o GEE mais antropogênico. Suas emissões
anuais cresceram em torno de uns 80% entre 1970 e 2004. As concentrações
atmosféricas globais de CO2, CH4 e N2O aumentaram significativamente devido a
atividades humanas desde 1750.28

28

Segundo o Relatório do IPCC de 2007, “Las concentraciones atmosféricas de CO2 (379 ppm) y CH4
(1774 ppmm) en 2005 exceden con mucho el intervalo natural de valores de los últimos 650.000
años. Los aumentos de la concentración mundial de CO2se deben principalmente a la utilización de
combustibles de origen fósil y, en una parte apreciable pero menor, a los cambios de uso de la tierra.
Es muy probable que el aumento observado de la concentración deCH4 se deba predominantemente
a la agricultura y a la utilización de combustibles de origen fósil. El aumento de metano ha sido menos
rápido desde comienzos de los años 90, en concordanciacon las emisiones totales (como suma de
fuentes antropógenasy naturales), que han sido casi constantes durante ese período.El aumento de
la concentración de N2O procede principalmente de la agricultura.” IPCC, Quarto Relatório de
Avaliação do Clima (2007).
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Figura 4 – Mudanças experimentadas na temperatura a nível mundial e continental

Fonte: IPPC, 2007.

A maior parte do aumento observado nas temperaturas médias globais, desde
meados do século XX, deu-se muito provavelmente devido ao aumento observado
nas concentrações de gases de efeito estufa antropógenos, sendo bastante possível
que o aquecimento antropogênico tenha aumentado nos últimos 50 anos, nos
continentes (exceto a Antártida) (Figura 4).
O Relatório Especial do IPCC sobre Cenários de Emissões (2000) projetou
um aumento nas emissões globais de GEE entre 25% e 90% (CO2-eq) entre 2000 e
2030 (Figura 4), no caso de as fontes de combustível fóssil manterem a sua posição
dominante no conjunto global de fontes de energia até 2030, pelo menos.29
Demonstradas as causas prováveis das mudanças climáticas, o 4º Relatório
do IPCC (2007) apresenta os seus impactos. Na Tabela 1, são apontados exemplos
29

IPCC, Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007).
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dos impactos que aumentam à medida que aumenta a variação da temperatura nos
sistemas de água, ecossistemas, alimentos, regiões costeiras e saúde.
Pode-se observar, a título de exemplo ainda, a escassez de água potável, o
aumento de deslocamentos com maior risco de extinção de espécies e incêndios
incontrolados, os impactos negativos sobre os pequenos agricultores e na pesca de
subsistência, o aumento de tempestades, as inundações e, na saúde, o aumento de
desnutrição, enfermidades diarréicas, cardiorespiratórias e infecciosas, além de
maior mortalidade decorrente de ondas de calor e de secas.
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Tabela 1 – Exemplos de impactos associados ao aumento da temperatura.

Fonte: IPPC, 2007.

Provavelmente alguns sistemas, setores e regiões serão particularmente
afetados pelas mudanças climáticas, tais como: ecossistemas terrestres, tais como
regiões de tundra, florestas boreais e montanhosas, por causa da sensibilidade ao
aquecimento; ecossistema tipo mediterrâneo, devido à diminuição da precipitação;
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florestas tropicais, onde a precipitação diminui; ecossitemas costeiros, como
manguezais e restingas, devido a múltiplos estressores; ecossistemas marinhos,
como recifes de coral, devido a múltiplos fatores de stress; o bioma do gelo do mar,
por causa de sua sensibilidade ao aquecimento; os recursos hídricos de certas
regiões de latitudes médias e os trópicos secos, devido à alteração da precipitação
da chuva e da evaporação e em zonas dependentes da neve e do degelo; a
agricultura em latitudes médias, devido à redução da disponibilidade de água; os
sistemas costeiros baixos, devido ao perigo do aumento do nível do mar e ao maior
risco de condições meteorológicas extremas; e a saúde humana em populações com
baixa capacidade adaptativa, conforme será apresentado no próximo item.
Os impactos são projetados para diferentes regiões, como por exemplo a
região do Ártico, que poderá ser afetada devido aos impactos do rápido aquecimento
projetado nos sistemas naturais e nas comunidades humanas; a África, que tende a
ser afetada devido à sua baixa capacidade de adaptação aos impactos projetados
da mudança climática; as pequenas ilhas, as populações e sua infraestrutura seriam
muito expostas aos impactos da mudança climática; e os grandes deltas da Ásia e
África, que compõem o grupo potencialmente exposto a grandes impactos em razão
de serem regiões muito povoadas e altamente expostas à subida do nível do mar, a
tempestades e a inundações fluviais.30
Em outras áreas – mesmo aquelas nas quais se concentram alguns grupos
com alta renda –, certos setores da população (por exemplo, os pobres, as crianças
ou os idosos) podem ser particularmente expostos, o que também ocorre com
relação a certas áreas e atividades.
A Tabela 2 apresenta exemplos de possíveis impactos por setores, tais como
a agricultura, a pesca, os ecossistemas, os recursos hídricos, a saúde e a
sociedade.

30

Os impactos por regiões são tratados no item 1.2.
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Tabela 2 – Exemplos de possíveis impactos das mudanças climáticas por efeito de alteração dos
fenômenos atmosféricos e climáticos extremos.

Fonte: IPCC, 2007.

No 5º Relatório do IPCC, o termo impacto “é utilizado principalmente para se
referir aos efeitos sobre os sistemas naturais e humanos dos eventos climáticos e
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meteorológicos extremos e das mudanças climáticas”, sendo que os impactos
geralmente são “os efeitos sobre a vida, meios de vida, saúde, ecossistemas,
economias, sociedades, culturas, serviços e infraestrutura resultantes da interação
entre as mudanças climáticas ou eventos climáticos perigosos que ocorrem dentro
de um período de tempo específico e a vulnerabilidade de uma sociedade ou de um
sistema exposto a certo perigo.” Assim, segundo o 5º Relatório do IPCC, os
impactos são, geralmente, referidos como consequências e resultados. “Os impactos
das mudanças climáticas sobre os sistemas geofísicos, como inundações, secas e
elevação do nível do mar, são um subconjunto dos impactos chamados „impactos
físicos‟.”31
Ainda de acordo com o 5º Relatório do IPCC e como apontado nas últimas
décadas, as mudanças climáticas têm causado impactos sobre os sistemas naturais
e humanos em todos os continentes e também nos oceanos. Alguns impactos sobre
os sistemas humanos também têm sido atribuídos às mudanças climáticas, com
uma contribuição maior ou menor dessa em comparação com outras influências
(Figura 5). A atribuição dos impactos observados, geralmente, liga as respostas dos
sistemas

naturais

e

humanos

às

mudanças

independentemente da sua causa.
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IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014).

climáticas

observadas,
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Figura 5 – Impactos sobre os sistemas humanos atribuídos às mudanças climáticas.

Fonte: IPCC, 2014.

Em muitas regiões, a mudança de precipitação ou o derretimento de neve e
degelo estão alterando os sistemas hidrológicos, afetando os recursos hídricos em
termos de quantidade e qualidade (confiança média). As geleiras continuarão a
encolher em quase todo o mundo por causa das mudanças climáticas (confiança
alta), afetando o escoamento de volumes de água àjusante (confiança média).32
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De acordo com o 5º Relatório do IPCC,“O grau de certeza em cada conclusão principal da
avaliação é baseado no tipo, quantidade, qualidade e consistência das evidências (por exemplo, os
dados, a compreensão, a teoria, os modelos, a opinião especializada) e o grau de concordância. Os
termos-resumo para descrever as evidências são: limitado, médio ou forte; e as concordâncias são:
baixa, média ou alta. A confiança na validade de uma constatação sintetiza a avaliação da prova e
concordância. Níveis de confiança incluem cinco eliminatórias: muito baixo, baixo, médio, alto e muito
alto. A probabilidade de algum resultado bem definido ter ocorrido ou ocorrer no futuro pode ser
descrito quantitativamente através dos seguintes termos: praticamente certa, 99-100% de
probabilidade; extremamente provável, 95-100%; muito provável, 90-100%; provavelmente, 66-100%;
mais provável que não,> 50-100%; tão provável como não, 33-66%; improvável, 0-33%; muito
improvável, 0-10%; extremamente improvável, 0-5%; e excepcionalmente improvável, 0-1%. Salvo
indicação contrária, os resultados atribuídos a um termo probabilidade estão associados com alta ou
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Muitas espécies terrestres, aquáticas e marinhas mudaram sua distribuição
geográfica, atividades sazonais, padrões de migração, abundância e interações
intraespecíficas em resposta às mudanças climáticas em curso (alta confiança). Uma
grande parte de espécies, tanto terrestres quanto de água doce,apresentam
aumento do risco de extinção sob as projeções das mudanças climáticas no século
XXI e seguintes, devido ao fato de que as mudanças climáticas interagem com
outros fatores estressantes, como a modificação dos habitats, sobre-exploração,
poluição e espécies invasoras (altaconfiança).33
Algumas espécies vão se adaptar ao novo clima e aquelas que não
conseguirem fazê-lo com a devida brevidade vão diminuir em abundância ou serão,
em grande parte, extintas em toda sua área de abrangência.
As mudanças climáticas impactarão na redistribuição de espécies marinhas e
na redução da biodiversidade marinha em regiões sensíveis (altaconfiança), com
deslocamentos espaciais de espécies marinhas, em razão do aquecimento
projetado. Isso causará invasões de espécies de alta latitude, além de altas taxas
locais de extinção nos trópicos e nos mares semi-fechados (média confiança).34
Inúmeros estudos têm revelado que os impactos negativos das mudanças
climáticas sobre a produção agrícola têm sido mais comuns do que os impactos
positivos (alta confiança). Para as principais culturas (trigo, arroz e milho), em
regiões tropicais e temperadas, as mudanças climáticas, sem uma adaptação
adequada, deverão impactar negativamente no que tange à produção, no caso de
aumento das temperaturas locais de 2°C ou acima dos níveis observados no final do
século XX, embora alguns locais individuais possam ser beneficiados (média
confiança). Os impactos previstos variam entre culturas, regiões e cenários de
adaptação, com cerca de 10% das projeções para o períodode 2030-2049. Esse
cenário aponta para ganhos de produtividade de mais de 10%. Por outro lado, cerca
de 10% das projeções mostram perdas na colheita de mais de 25%, em comparação
com o final do século XX. Depois de 2050, o risco de impactos mais severos sobre
colheita aumenta e depende do nível de aquecimento. A mudança climática deverá

muito alta confiança. Se for o caso, os resultados também são formulados como declarações de fato
sem usar níveis de incerteza.”. IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014), p. 9.
33
IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014). Sobre níveis de confiança do 5º Relatório do
IPCC, ver nota nº. 32.
34
IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014). Sobre níveis de confiança do 5º Relatório do
IPCC, ver nota nº. 32.
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aumentar progressivamente a variabilidade interanual da colheita em muitas
regiões.Os impactos observados referem-se, principalmente, a aspectos de
produção da segurança alimentar, mas poucos se referem a componentes de
segurança alimentar (acesso a alimentos, por exemplo).35
A mudança climática deverá reduzir a qualidade da água não tratada e
apresentar riscos à qualidade da água potável, mesmo com o tratamento
convencional, em consequência da interação entre os seguintes fatores: o aumento
da temperatura; o aumentoda sedimentação, da concentração de nutrientes e de
cargas poluentes provenientes de chuvas intensas; o aumento da concentração de
poluentes durante as secas; a interrupção de instalações de tratamento duranteas
cheias (evidência média, alta concordância).36
No que tange à água potável, uma quinta parte da população mundial, cerca
de 1.200 milhões de pessoas, carece de acesso à água potável, sendo que 80%
desses sujeitos vivem em áreas rurais. Se a temperatura global aumentar entre 2 e
2,5 graus, o percentual de pessoas sem acesso à água potável poderia aumentar
tanto mais quanto a disponibilidade de água potável. De acordo com apontamentos
constantes nos relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA)37, a super-exploração de muitos dos recursos aquíferos – dos quais
depende a agricultura e o consumo doméstico –, o número de países que sofrerá
com a escassez de água aumentará.38
As reservas de água estão diminuindo em todo o mundo. A cada ano, um de
cada dez dos maiores rios mundiais não chega ao mar; os terrenos destinados à
agricultura estão se tornando áreas de água salobra e a urbanização está
aumentando as demandas de água em infraestruturas obsoletas. A metade da
população mundial vive em países nos quais os aquíferos estão sendo explorados
mais rapidamente do que são repostos.39
As secas serão mais frequentes e, assim, tem-se outro risco associado às
mudanças climáticas: a escassez de água. As chuvas estão se tornando mais
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IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014). Sobre níveis de confiança do 5º Relatório do
IPCC, ver nota nº. 32.
36
IPCC, Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014). Sobre níveis de confiança do 5º Relatório do
IPCC, ver nota nº. 32.
37
PNUMA, em inglês United Nations Environment Programme (UNEP), é uma agência para o
ambiente do sistema das Nações Unidas.
38
PARDEL, Desplazados medioambientales: una nueva realidad, p.24.
39
PARDEL, Desplazados medioambientales: una nueva realidad, p.24.
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irregulares e, com isso, três milhões de pessoas poderão sofrer com a escassez de
água até 2080. A seu turno, as condições para a agricultura estão se deteriorando
com frequentes secas, inundações e fortes tormentas ameaçando os meios de vida
e a propriedade da terra. Com efeito, a produtividade poderá reduzir em alguns
países africanos.40
O aumento global de temperatura de 4°C ou mais, combinado com o aumento
da demanda por alimentos, representa grandes riscos para a segurança alimentar
global e regional (alta confiança). Os riscos para a segurança alimentar são,
geralmente, maiores em áreas de baixa latitude.41
A desertificação, a diminuição e a perda de recursos hídricos, a perda da
biodiversidade e a degradação do solo podem conduzir a perdas irreversíveis de
suas funções, o que implica risco à segurança alimentar, especialmente nas áreas
rurais, e, desse modo, ressalta os efeitos das crises econômicas e humanitárias.
Nessa direção, estima-se que mais de 250 milhões de pessoas venham a ser
diretamente afetadas pela desertificação.42
Tendo por base a projeção da elevação do nível do mar ao longo do século
XXI e para os períodos seguintes, compreende-se que os sistemas costeiros e as
áreas baixas experimentarão cada vez mais impactos adversos, como submersão,
inundações costeiras e erosão costeira (confiança muito alta). Nesse sentido, alguns
países em desenvolvimento que apresentam baixas altitudes e também os
pequenos Estados insulares poderão enfrentar graves impactos que, em alguns
casos, poderão estar associados a danos e poderão representar altos custos de
adaptação, tomando vários pontos percentuais do PIB.43
As

mudanças

climáticas

previstas

impactarão

a

saúde

humana,

principalmente ao exaltar os problemas de saúde que já existem (nível muito alto de
confiança). Ao longo do século XXI, espera-se que a mudança climática eleve o
aumento dos problemas de saúde em muitas regiões e, especialmente, nos países
em desenvolvimento e de baixa renda em relação a um cenário de linha de base,
sem a mudança climática (alta confiança). Exemplos incluem uma maior
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probabilidade de lesão, doença e morte, devido a ondas de calor mais intensas e
incêndios (nível muito alto de confiança); aumento da probabilidade de subnutrição
resultante da diminuição na produção de alimentos em regiões pobres (alta
confiança); riscos de se perder a capacidade e a produtividade de trabalho em
populações vulneráveis; e aumento dos riscos de doenças transmitidas pela água
(nível muito alto de confiança) e doenças transmitidas por vetores (nível médio de
confiança). Dentre os efeitos positivos, são esperadas reduções modestas na
mortalidade e morbidade relacionadas ao frio em algumas áreas, como resultado de
temperaturas frias mais amenas (baixa confiança); mudanças geográficas na
produção de alimentos (média confiança) e reduzida capacidade de vetores para
transmitir algumas doenças. Contudo, globalmente, ao longo do século XXI, a
magnitude e a gravidade dos impactos negativos superarão cada vez mais os
impactos positivos (alta confiança).44
As mudanças climáticas aumentam a probabilidade de doenças tropicais,
como malária ou dengue, já que as condições climáticas são apropriadas para que
os mosquitos se movam para o norte. De acordo com a União Europeia, o aumento
de 2 graus colocaria em perigo 210 milhões de pessoas, que correriam risco de
padecer devido à malária, com um aumento epidêmico potencial de 30% a 50%, nos
casos de dengue. A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem destacado que
profissionais sanitários preveem um aumento das enfermidades transmitidas através
da água, das enfermidades diarreicas e as destruições como consequência dos
impactos climáticos associados. Poderá haver aumento da mortalidade infantil,
empobrecimento da saúde mental e, ainda, um agravamento na saúde nutricional
necessária para combater a AIDS, entre outras enfermidades. De acordo com dados
de 2008 da OMS, 2,4 milhões de pessoas falecem por ano no mundo devido a
causas diretas atribuídas à poluição do ar.45
O aumento da mortalidade de árvores e florestas deverá ocorrer em muitas
regiões ao longo do século XXI, tendo em vista o aumento das temperaturas e de
períodos de seca (média confiança). O perecimento das florestas apresenta riscos
para o armazenamento de carbono, a biodiversidade, a produção de madeira, a
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qualidade da água e a atividade econômica.46
Os impactos econômicos globais decorrentes de mudanças climáticas são
difíceis de estimar. A previsão, ao longo do século XXI, é de que os impactos das
mudanças climáticas desacelerem o crescimento econômico, tornando mais difícil a
redução da pobreza, evidenciando a diminuição da segurança alimentare criando
e/ou prolongando novas situações de pobreza, particularmente em áreas urbanas e
focos emergentes de fome (média confiança). É esperado que os impactos das
mudanças climáticas acentuem as situações de pobreza na maioria dos países em
desenvolvimento, criando novos bolsões de miséria em países com desigualdade
crescente. Em áreas urbanas e rurais, as famílias pobres, que têm como fonte de
renda exclusiva o salário, deverão ser particularmente afetadas em razão do
aumento nos preços dos alimentos, inclusive em regiões com alta insegurança
alimentar e alta desigualdade (especialmente na África), embora os trabalhadores
rurais autônomos possam se beneficiar.47
As mudanças climáticas são alterações de clima que tanto podem ser
causadas de forma natural quanto podem ser decorrentes da intervenção humana,
por meio de alterações persistentes da composição da atmosfera ou do uso e
ocupação do solo, com alteração do padrão das chuvas e da temperatura, bem
como de secas e inundações, o que pode ocasionar possíveis impactos em áreas e
populações mais vulneráveis, com pouca capacidade adaptativa a essas mudanças,
conforme se apresenta no próximo tópico do estudo.

1.2 VULNERABILIDADE E A GEOGRAFIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Os problemas ambientais relacionados às mudanças ambientais são
resultados de processos lentos, graduais e cumulativos. Além disso, considera-se
que as sociedades modernas são “sociedades de risco”, e, portanto, os seres
humanos devem ser capazes de viver nesse ambiente, igualmente arriscado. Sobre
o conceito de “sociedade de risco”, Beck destaca que as sociedades modernas lidam
com os riscos e as inseguranças que são introduzidas pelas próprias condições da
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modernidade de uma maneira sistemática.48 Historicamente, existem evidências de
que o ser humano sempre esteve exposto a iminentes mudanças ambientais. No
entanto, como aponta o autor, os riscos modernos são diferentes, porque eles são
“fabricados”, como um produto do ser humano.49
Os desastres naturais, relacionados ou não às mudanças climáticas, estão
aumentando no que refere à periodicidade e peritos preveem que tempestades,
inundações, secas e ondas de calor poderão ocorrer com maior frequência. De
acordo com o IPCC de 2007, as catástrofes naturais têm triplicado no mundo nos
últimos anos, devido ao clima em relação à década de 1960, passando de 200 para
um total de 400 catástrofes por ano e, nesse contexto, nove de cada dez desastres
naturais estão relacionados ao clima.50
As manifestações das mudanças climáticas são numerosas e incluem o
aumento do nível do mar, o aumento do aquecimento global, o derretimento dos
glaciares e a multiplicação de fenômenos climáticos extremos, como tempestades,
ciclones e secas, desertificação, escassez de recursos hídricos e catástrofes
climáticas severas.51 As catástrofes naturais e as calamidades já aumentaram em
muitas partes do mundo em termos de frequência, intensidade e gravidade. 52 De
acordo com um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) 53
sobre Migração, Meio ambiente e Mudança climática, o número de desastres
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naturais registrados, incluindo tempestades, inundações e secas, aumentou mais de
três vezes nos últimos 30anos. "Houve um aumento no número de desastres
naturais, de 100 em 1974 para 400 em 2003.”54
Desde o início da Revolução Industrial, asemissões de dióxido de carbono
(CO2), principal gás de efeito estufa, aumentaram mais de dez vezes e estão agora
em maior concentração na atmosfera. Segundo o IPCC (2014), as mudanças
climáticas alteram a atmosfera e o ambiente global, através de emissões
antropogênicas de gases de efeito estufa, que tornam as populações humanas mais
vulneráveis ao estresse ambiental.55
O 5º Relatório do IPCC (2014) define vulnerabilidade como a “propensão ou
pré-disposição a ser adversamente afetado. Vulnerabilidade engloba uma variedade
de conceitos e elementos, incluindo sensibilidade ou susceptibilidade a danos e falta
de capacidade para lidar e se adaptar.”56
Segundo Wisner, o conceito de vulnerabilidade “[...] envolve uma combinação
de fatores que determinam o grau em que a vida, a subsistência, a propriedade e
outros bens de alguém são colocados em risco por um evento discreto e identificável
(ou em série ou em „cascata‟) na natureza e na sociedade.” Para ele, “[...] o conceito
de vulnerabilidade claramente envolve magnitudes variáveis: algumas pessoas
experimentam níveis mais elevados do que outros” e, portanto, alguns grupos são
mais vulneráveis do que outros. Em assim sendo, “[...] as variáveis-chave que
explicam as variações de impacto incluem a classe (que inclui as diferenças de
riqueza), ocupação, casta, etnia, sexo, deficiência e estado de saúde, idade e status
de imigração (legal ou ilegal) ea natureza e extensão das redes sociais.”57
Grupos vulneráveis são também aqueles que têm mais dificuldade em
reconstruir seus meios de subsistência após um desastre, ou em se adaptar às
mudanças climáticas. Para Wisner, Blaikie, Cannon e Davis a palavra subsistência
significa o “comando que um indivíduo, família ou outro grupo social tem sobre uma
renda e/ou pacotes de recursos que podem ser usados ou trocados para satisfazer
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suas necessidades.” E isso pode “envolver informação, conhecimento cultural, redes
sociais e direitos legais, bem como ferramentas, terra ou outros recursos físicos.”58
Em termos gerais, a vulnerabilidade “define-se como o potencial para perdas
e danos inerentes a uma pessoa ou a uma coisa [...]” 59, ou seja, é o potencial para a
perda. Para Cutter, a vulnerabilidade “inclui elementos de exposição ao risco (as
circunstânciasque colocam as pessoas e as localidades em risco perante um
determinadoperigo), ainda que de propensão (as circunstâncias que aumentam ou
reduzem a capacidade da população, da infraestrutura ou dos sistemas físicos para
responder a e recuperar de ameaças ambientais).”60
O conceito de vulnerabilidade é, portanto, extremamente vasto, devido à
imensidão de fatores queconcorrem para o seu evento e a natureza do seu impacto.
A vulnerabilidade a mudanças climáticas compreende dois fatores: o risco de
ocorrência de um evento, como, por exemplo, seca ou cheia, e a capacidade de
adaptação do indivíduo ou indivíduos perante esse evento, tais como recursos
materiais, financeiros, implementação de estratégias de adaptação, etc.
Os impactos oriundos de eventos climáticos extremos, como, por exemplo,
ondas de calor, secas, inundações, ciclones e incêndios florestais, revelam a
significativa vulnerabilidade e a exposição de alguns ecossistemas – e de muitos
sistemas humanos – à variabilidade climática atual (confiança muito alta). Impactos
de tais extremos relacionados ao clima incluem a alteração dos ecossistemas, a
interrupção da produção de alimentos e abastecimento de água, danos a
infraestruturas e assentamentos, morbidade e mortalidade e consequências para a
saúde mental e o bem-estar humano. Para os países em todos os níveis de
desenvolvimento, esses impactos são consistentes devido a uma significativa falta
de preparo para a variabilidade climática atual em alguns setores.61
De acordo com o 5º Relatório do IPCC, as diferenças na vulnerabilidade e na
exposição surgem de fatores não climáticos e de desigualdades multidimensionais
produzidas, muitas vezes, por processos de desenvolvimento desigual (confiança
muita alta). Essas diferenças causam riscos distintos das mudanças climáticas. As
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pessoas marginalizadas social, economica, cultural, política e institucionalmente, ou
mesmo de outra forma, são especialmente vulneráveis às mudanças climáticas e,
também, a algumas respostas de adaptação e mitigação (evidência média, alta
concordância). Essa elevada vulnerabilidade raramente está ligada a uma única
causa. Pelo contrário, é produto da interseção de processos sociais que resultam em
desigualdades no status socioeconômico e de renda, bem como colocado na
exposição. Tais processos sociais incluem, por exemplo, a discriminação de gênero,
classe, etnia, idade ou alguma deficiência física.
Risco, segundo o 5º Relatório do IPCC (2015), é a “consequência potencial
em uma situação em que algo de valor está em jogo e que o resultado é incerto,
reconhecendo a diversidade de valores.” Dessa forma, “o risco é muitas vezes
representado como a probabilidade de ocorrência de eventos perigosos ou
tendências multiplicadas pelos impactos destes eventos ou tendências ocorrerem.”
E, por conseguinte, “o risco resulta da interação entre vulnerabilidade, exposição e
danos.” Nesse relatório, o termo é usado principalmente para referir-se aos riscos
oriundos dos impactos relacionados às mudanças climáticas.62
Os riscos relacionados ao clima exacerbam outros estressores apresentando,
muitas vezes, resultados negativos para os meios de vida, especialmente para as
pessoas que vivem em situação de pobreza (alta confiança). Riscos relacionados ao
clima afetam diretamente a vida das pessoas pobres através de impactos nos meios
de subsistência, reduções nas colheitas ou destruição de casas; e, indiretamente,
por meio de, por exemplo, aumento dos preços dos alimentos e insegurança
alimentar. Os efeitos positivos observados para os pobres e marginalizados são
limitados e, muitas vezes, indiretos, e incluem, por exemplo, a diversificação das
redes sociais e das práticas agrícolas.
Os principais riscos são os impactos potencialmente graves referentes ao
artigo 2º da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o
qual fala de “uma interferência antropogênica perigosa com o sistema climático.” 63 A
identificação dos principais riscos foi baseada em pareceres de especialistas teve
como base os critérios aqui elencados: grande magnitude, alta probabilidade ou
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irreversibilidade dos impactos, tempo de impacto, vulnerabilidade ou exposição
persistente contribuindo para os riscos e potencial limitado para reduzir os riscos
através da adaptação ou da mitigação.64
Muitos riscos-chave apresentam desafios específicos para os países menos
desenvolvidos e para as comunidades vulneráveis, dada a sua capacidade limitada
para lidar com essa situação. A ocorrência de fatores dessa natureza, no entanto,
independe de setores ou regiões. Dentre os principais riscos, alguns são
identificados como de alta confiança:
i.
Risco de morte, ferimentos, problemas de saúde ou meios de
subsistência interrompidos em zonas litorâneas dos pequenos países
insulares em desenvolvimento e outras pequenas ilhas, causados por
tempestades, inundações costeiras e aumento do nível do mar.
ii.
Risco de graves problemas de saúde e interrupção da subsistência
para grandes populações urbanas devido a inundações em algumas regiões
do interior.
iii.
Os riscos sistêmicos devido a eventos climáticos extremos que levam
à desagregação das redes de infraestrutura e serviços essenciais como
energia elétrica, abastecimento de água e serviços de saúde e de
emergência.
iv.
Risco de mortalidade e morbidade durante os períodos de calor
extremo, especialmente para as populações urbanas vulneráveis e aqueles
que trabalham ao ar livre em áreas urbanas ou rurais.
v.
Risco de insegurança alimentar e quebra das cadeias produtivas de
alimentos ligados ao aquecimento, secas, inundações e extremos de
precipitação e variabilidade, especialmente para as populações mais pobres
em áreas urbanas e rurais.
vi.
Risco de perda de meios de subsistência e renda nas áreas rurais
resultante do acesso insuficiente à água potável para irrigação, com
redução da produtividade agrícola, especialmente para os agricultores e
pecuaristas com pouco capital e em regiões semiáridas.
vii.
Risco de perda dos ecossistemas marinhos e costeiros,
biodiversidade e recursos, funções e serviços ecossistêmicos importantes
para a subsistência das comunidades costeiras, especialmente para as
comunidades pesqueiras nos trópicos e no Ártico.
viii. Risco de perda de ecossistemas terrestres e aquáticos,
biodiversidade e recursos, funções e serviços ecossistêmicos necessários
65
para a subsistência.

As projeções das mudanças climáticas amplificam os riscos já existentes
relacionados ao clima e também criam novos riscos para os sistemas naturais e
humanos. Alguns desses riscos serão limitados a um determinado setor ou região e
outros terão efeitos em cascata.
As implicações das mudanças climáticas afetam a todos, no entanto, os
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impactos das mudanças climáticas não são uniformes em todo o mundo, e nunca o
serão. Os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis aos impactos
negativos das alterações do clima, uma vez que apresentam elevados níveis de
dependência econômica, grandes massas populacionais pobres, uma excessiva
dependência do PIB de setores climaticamente sensíveis, como a agricultura e a
pesca, baixos níveis educacionais e limitadas capacidades humanas, institucionais,
econômicas, técnicas e financeiras. Assim, nos países em desenvolvimento, os
desafios de adaptação são mais severos e os recursos mais escassos.66
Além dos efeitos ecológicos, as dimensões humanas das mudanças
climáticas são muitas, sendo o potencial deslocamento humano em massa uma das
implicações mais importantes, seja dentro dos estados ou através de fronteiras
internacionais, o que se justifica em razão da maior vulnerabilidade decorrente dos
impactos das mudanças climáticas. Segundo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), “os países em desenvolvimento são
particularmente vulneráveis aos impactos das alterações climáticas por serem
altamente dependentes dos recursos naturais e devido à sua capacidade limitada
para reagirem a estes impactos.”67 Para Brown, “não deixa de ser irônico que a
mudança climática afeta mais aos países em desenvolvimento, apesar de serem os
que menos emitem gases de efeito estufa”. Se esses países já recebiam uma carga
maior de ajuda para os refugiados por motivos de guerra e perseguições políticas,
tudo indica que será a mesma situação para os migrantes por razões climáticas.68
Em 2006, os Ministros Chefes das Agências para a Cooperação e
Desenvolvimento da OCDE e os Ministros de Ambiente da OCDE tiveram uma
reunião conjunta para identificarem modos de enfrentarem desafios comuns. “Eles
acordaram que as alterações climáticas são uma ameaça séria e de longo prazo que
tem o potencial de afetar todas as partes do globo.” Segundo eles, “espera-se que
as alterações climáticas afetem de modo desproporcionado os países em
desenvolvimento, especialmente os Países Menos Desenvolvidos ou os Pequenos
Estados Insulares e a população pobre e vulnerável nesses países.” Em assim
sendo, “em alguns países e setores, os impactos das alterações climáticas estão já a
66
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serem sentidos e respostas são urgentemente necessárias”.69 Nessa mesma
direção, para o Banco Mundial, “os países em desenvolvimento suportarão o peso
dos efeitos da mudança climática, mesmo que lutem para superar a pobreza [...].
Para esses países, a mudança climática ameaça aprofundar as vulnerabilidades,
minar

os

ganhos

conquistados

[...]

e

prejudicar

as

perspectivas

de

desenvolvimento.”70
Os

pequenos

Estados

insulares

em

desenvolvimento

(PEID)

são

particularmente vulneráveis às mudanças climáticas devido a fatores como seu
pequeno tamanho terrestre; recursos naturais limitados; exposição extremaa
desastres naturais e a eventos climáticos extremos como ciclones tropicais, ondas e
secas; alta densidade populacional e, em alguns casos, altas taxas de crescimento
populacional; infraestrutura deficiente; dependência econômica preocupante e baixa
capacidadede adaptação, que causam, em última análise, o deslocamento forçado
da população por causa da mudança climática.
Todas as ilhas do Caribe, do Oceano Índico e do norte e do sul do Pacífico
estão particularmente preocupadas com a ascensão do nível do mar, com
inundações e com o aumento no número de tempestades.71 Se a previsão IPCC
(2007) estiver certa, alguns desses países podem acabar por desaparecer até o final
do século.72
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO, sigla em inglês), as mudanças climáticas, que aumentam a
intensidade

e

a

frequência

dos

desastres

naturais,

afetam

de

maneira

desproporcional os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, prejudicando
os recursos naturais e os meios de vida, como a pesca, o turismo e a agricultura.
“Entre 1990 e 2014, 182 grandes desastres naturais ocorreram no Caribe, afetando
a mais de 11,5 milhões de pessoas, causando 241 mil mortes e 16,6 bilhões de
dólares em danos e perdas com grave efeito sobre pesca, agricultura, florestas e
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segurança alimentar dos países.”73
Dentre os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, o Caribe, em
especial, é um bom exemplo de vulnerabilidade. “O Caribe precisa de um enfoque
especial devido à alta vulnerabilidade, algo particularmente certo nos Estados
insulares, para os quais o aumento do nível do mar produto das mudanças
climáticas não é somente uma prioridade política, mas também uma verdadeira
questão de sobrevivência.”74 O aumento de tempestades e furacões, juntamente
com o aumento do seu poder destrutivo, têm afetado centenas de milhares de
vítimas e provocado danos no valor de milhões de dólares. Em 2004, em Granada,
uma ilha localizada fora do cinturão de furacões foi devastada pelo furacão Ivan, que
destruiu mais de 90% da infraestrutura e habitação no país, causandodanos no valor
de mais de 800 milhões de dólares, o equivalente a 200% do PIB da ilha.75
Os problemas comuns aos países em desenvolvimento, tais como a questão
de recursos humanos e financeiros limitados e instituições frágeis impulsionam a sua
vulnerabilidade. Mas outros fatores, atribuíveis à sua geografia e história, também
são significativos. Com relação ainda aos países em desenvolvimento, grande parte
de suas populações vive em locais fisicamente expostos e sua condição é precária
do ponto de vista econômico, bem como a sua capacidade financeira e instituicional
de adaptar-se é limitada.76
Na África, as mudanças climáticas podem colocar em risco 80-120 milhões de
pessoas. Esse é um dos continentes mais vulneráveis às mudanças climáticas. As
previsões alertam que, em certas regiões, o continente Africano pode sofrer um
aumento de temperatura 1,6 graus até 2050. Na África do Sul, a chuva pode diminuir
73
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em cerca de 10% e o nívelo mar subir cerca de 25 centímetros, ameaçando
planícies do oeste Africano e os bancos de pesca costeira. Assim, os efeitos das
mudanças climáticas afetaram sensivelmente a África, devido à sua localização
geográfica, à pobreza existente e à superpopulação.77
A África SubSaariana sofre de fragilidade natural, visto que dois terços de sua
área de superfície são desertos ou possuem solo seco, além de exposição a secas e
enchentes, que devem aumentar com as mudanças climáticas. A agricultura
dependente da água da chuva “contribui com cerca de 23% do PIB (excluindo a
África do Sul) e emprega aproximadamente 70% da população.” Apresenta uma
infraestrutura inadequada, que dificulta os esforços de adaptação, com limitado
armazenamento de água.78
Na América Latina e no Caribe, são previstos aumentos dos furacões e
tempestades tropicais e elevação do nível do mar afetando zonas costeiras,
causando perda de terra na costa, infraestrutura e da biodiversidade, bem como a
contaminação da água salgada na terra.79
Os ecossistemas mais importantes da América Latina e do Caribe estão
ameaçados. Para o Banco Mundial, “[...] as geleiras tropicais dos Andes devem
desaparecer, reduzindo o tempo e a intensidade da água disponível para vários
países, resultando em escassez de água para pelos menos 77 milhões de pessoas
até 2020”, o que também ameaçará a energia hidrelétrica, que é “fonte de mais da
metade da eletricidade em muitos países da América do Sul.” Também o
aquecimento e a acidificação dos oceanos resultarão em possíveis mortes dos
recifes de corais do Caribe, “que abrigam viveiros de quase 65% de todas as
espécies de peixes da bacia”. O dano causado aos pantanais do Golfo do México
tornará a costa mais vulnerável a furacões mais intensos e frequentes. Ainda para o
Banco Mundial, o impacto mais desastroso “pode ser a dramática morte
descendente da floresta amazônica e uma conversão de grandes áreas em savanas,
com graves consequencias para o clima da região - e possivelmente do mundo.”80
Os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade também são
alarmantes. Se a temperatura global subir 2ºC, cerca de 30% das espécies
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terrestres estarão ameaçadas de extinção, sendo que grandes áreas de florestas do
Brasil e da África Central comportarão significativas reduções de chuvas,
aumentando o desflorestamento.81
Na Ásia, devido à oscilação da intensidade das chuvas, ocorrerão
desmatamentos, erosão do solo, inundações recorrentes e outros desastres
ambientais, como consequências de exaustão de recursos naturais. Estima-se que
120 milhões de pessoas sofrerão com o stress hídrico até 2020, número que, até
2050, pode alcançar a cifra de 400 milhões de pessoas.82
Os recursos hídricos do sul da Ásia devem ser afetados pela mudança
climática, “pelo seu efeito sobre a monção, que fornece 70% da precipitação anula
em período de quatro meses e sobre o derretimento das geleiras do Himalaia.” As
elevações do nível do mar também devem afetar a região, “que possui litorais longos
e desamente povoados, planícies agrícolas ameaçadas pela invasão de água
salgada e muitas ilhas de baixa altitudes.” Nesse cenário de mudança climática mais
intensa, “a elevação dos níveis do mar afundaria boa parte das Maldivas e inundaria
18% do solo de Bangladesh.”83
No leste Asiático e Pacífico, a vulnerabilidade está no grande número de
pessoas que vivem ao longo da costa e nas ilhas de baixas altitudes. “Mais de 130
milhões de pessoas na China, e, aproximadamente, 40 milhões, ou mais da metade
de toda a população, no Vietnã.” Um segundo aspecto é a contínua dependência da
agricultura, especialmente entre os países mais pobres, que sofrerão com a
escassez dos recursos hídricos.84
Na Europa Oriental e na Ásia Central, a vulnerabilidade à mudança climática
está associada à má administração ambiental e o estado precário de boa parte da
infraestrutura da região, por exemplo, “moradias envelhecidas, mal construídas e
precariamente mantidas [...] não apropriadas para suportar tempestades, ondas de
calor ou enchentes”. Outro exemplo apontado pelo Banco Mundial são as
“temperaturas elevadas e a precipitação reduzida na Ásia Central que exacerbarão a
catástrofe ambiental do sul do Mar de Aral, que está desaparecendo ([fenômeno]
causado pelo desvio da água para o cultivo de algodão em clima desértico)”,
81
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enquanto “a areia e o sal do fundo do mar ressecado estão atingindo as geleiras da
Ásia Central.”85
No Oriente Médio e na África do Norte, a vulnerabilidade principal é a água,
considerando que essa é a região mais seca do mundo, “onde a disponinilidade de
água per capita deve ser reduzida pela metade até 2050, mesmo sem os efeitos das
mudanças climáticas”. E ainda existe a agravante de que a região tem poucas
opções para aumentar o armazenamento de água, uma vez que “quase 90% de
seus recursos de água doce são armazenados em reservatórios.” Assim, a escassez
de água ameaçará a agricultura, “que responde por cerca de 85% do uso hídrico da
região”. A vulnerabilidade, nessas regiões, é composta, portanto, “[...] por uma
pesada concentração de população e atividade econômica em zonas costeiras
propensas a enchentes e por tensões sociais e políticas que a escassez de recursos
pode levar”.86
Mudanças no meio-ambiente afetam os indíviduos, podendo levar à ideia de
conflito ambiental, fundamentada no conceito de escassez ou abundância de
recursos. Essa temática já tem sido debatida no Conselho de Segurança da ONU e
foi levada à discussão, pela primeira vez, em 2007, com o propósito de avaliaras
suas consequências para a paz e a segurança internacionais.
O Conselho de Segurança apontou que as mudanças climáticas ameaçavam
a paz e a segurança internacionais em função de seus efeitos sobre litígios já
existentes,

envolvendo

países

fronteiriços,

além

de

constituir

um

fator

desencadeador de crises humanitárias, disputas por recursos escassos e tensões
sociais, devido às seguintes ameaças: escassez de água, diminuição das
existências de alimentos e de peixes, aumento das cheias e secas prolongadas,
desaparecimento de território, devido à elevação do nível do oceano e litígios
fronteiriços, migrações por motivos ambientais, visto que as camadas populacionais
já afetadas por más condições sanitárias, desemprego ou exclusão social tornam-se
mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e poderão ampliar ou
desencadear fluxos migratórios no interior dos países e entre países, tensões que
são causadas pelo abastecimento energético.87 Os conflitos violentos aumentam a
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vulnerabilidade às mudanças, uma vez que prejudicam infraestrutura, instituições,
recursos naturais, capital social e oportunidades de subsistência.88
As mudanças climáticas têm especial relação com os povos indígenas que
partilham uma relação especial com a natureza (Terra, água, florestas). Essa
dependência é tão estreita que as consequências de qualquer interrupção,
especialmente uma deterioração no ambiente, afetariam esses povos, em maior
medida, aumentando a sua vulnerabilidade, ainda mais quando muitas práticas
culturais e religiosas estão intimamente ligadas à natureza. Em muitos casos, as
comunidades indígenas teriam de escolher entre mudar de vida – como resultado do
aquecimento global e seu impacto sobre os seus habitats naturais – ou buscar uma
nova localização.
Como visto, a vulnerabilidade é algo inerente a uma determinada população
ou indivíduo e varia de acordo comsuas possibilidades culturais, sociais e
econômicas. Desse modo, os mais vulneráveis, ou seja, aqueles que possuem
menos recursos, são os que mais dificilmente se adaptam. Para o IPCC, a
capacidade de adaptação é dada a partir de questões como riqueza, tecnologia,
educação, informação, habilidades, infraestrutura, acesso a recursos e capacidade
de gestão.
Segundo o 5º Relatório do IPCC, adaptação é o “processo de adaptação ao
clima e seus efeitos reais ou esperados. Em sistemas humanos, a adaptação
procura diminuir ou evitar danos, ou mesmo explorar oportunidades benéficas. Em
alguns sistemas naturais, a intervenção humana pode facilitar a adaptação ao clima
esperado e seus efeitos.”89
Muitos dos riscos globais das mudanças climáticas estão concentrados em
áreas urbanas (médiaconfiança). Os passos para construir resiliência e permitir o
desenvolvimento sustentável podem acelerar a adaptação bem sucedida à mudança
climática global. Estresse por calor, precipitações extremas, inundações costeiras e,
no interior, deslizamentos de terra, poluição do ar, seca e escassez de água
representam riscos em áreas urbanas para as pessoas, bens, economias
eecossistemas (confiança muito alta). Os riscos são maiores para aqueles que não
possuem infraestrutura e serviços essenciais, ou que vivem em moradias de baixa
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qualidade e em áreas expostas.90
O IPCC (2014) aponta que a experiência em adaptação está se acumulando
em várias regiões, tanto no setor público e privado quanto nas comunidades. Para
tanto, “governos em vários níveis estão começando a desenvolver planos e políticas
de adaptação e de integração das considerações sobre as mudanças climáticas em
projetos mais amplos de desenvolvimento.”91 Exemplos de adaptação em várias
regiões incluem:
• Na África, a maioria dos governos nacionais estão iniciando sistemas de
governança para a adaptação. Gestão de risco de desastres, ajustes nas
tecnologias e infraestrutura, abordagens baseadas em ecossistemas,
medidas básicas de saúde pública e diversificação das formas de sustento
da população estão reduzindo o nível de vulnerabilidade, embora os
esforços até agora se mostrem isolados.
• Na Europa, a política de adaptação tem sido desenvolvida em todos os
níveis do governo com algum planejamento de adaptação integrada na
gestão costeira e da água, na proteção ambiental e ordenamento do
território, bem como na gestão do risco de desastres.
• Na Ásia, a adaptação foi aplicada em algumas áreas através da
integração de medidas de adaptação climática ao planejamento do
desenvolvimento subnacional, como sistemas de alerta precoce, gestão
integrada dos recursos hídricos, implantação de sistemas agroflorestais e
reflorestamento de manguezais.
• Na Australásia, planos que consideram o aumento do nível do mar e, no
sul da Austrália, planos que consideram os cenários de redução da água
disponível estão sendo amplamente adotados. Planos que consideram o
aumento do nível do mar evoluíram consideravelmente nas últimas duas
décadas, apresentando uma diversidade de abordagens, embora sua
implementação ainda permaneça fragmentada.
• Na América do Norte, os governos estão envolvidos na avaliação e
planejamento da adaptação, especialmente no nível municipal. Algumas
atividades proativas de adaptação estão ocorrendo para proteger os
investimentos de longo prazo em energia e infraestrutura pública.
• Na América Latina, a adaptação baseada nos ecossistemas - incluindo
áreas protegidas -, contratos de conservação e gestão comunitária de áreas
naturais estão ocorrendo. Variedades resistentes de culturas, previsões
climáticas e gestão integrada dos recursos hídricos estão sendo adotadas
no setor agrícola em algumas áreas.
• No Ártico, algumas comunidades já começaram a implementar
estratégias de cogestão adaptativa e infraestrutura de comunicações,
combinando o conhecimento tradicional e científico.
• Nas pequenas ilhas, que apresentam enorme diversividade física e de
atributos humanos, a adaptação baseada na comunidade tem gerado
maiores benefícios quando realizada em conjunto com outras atividades de
desenvolvimento.
• No oceano, a cooperação internacional e o plano especial marinho estão
começando a incorporar a adaptação às mudanças climáticas, dentro das
92
restrições de escala (escala espacial) e de assuntos de governança
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Segundo o 5º Relatório do IPCC, reduzir o déficit de serviços básicos,
melhorando a habitação e construindo sistemas de infraestrutura resilientes, poderia
reduzir significativamente a vulnerabilidade e a exposição em áreas urbanas. A
adaptação urbana se beneficia, particularmente, da governança multinível de riscos
com o alinhamento de políticas e incentivos, do fortalecimento da capacidade de
adaptação das comunidades e dos governos locais, das sinergias entre o setor
público e privado e do financiamento e desenvolvimento institucional adequados
(média confiança). Aumento da capacidade, voz e influência dos grupos de baixa
renda e comunidades vulneráveis, além de parcerias com os governos locais,
também são fatores que beneficiam a adaptação.93
Os principais impactos rurais futuros são esperados a curto prazo e vão além
de impactos sobre a disponibilidade de água e de alimentação, a segurança
alimentar e os rendimentos agrícolas. São incluídas na projeção as mudanças nas
áreas de produção de culturas alimentares e não alimentares emtodo o mundo (alta
confiança). Estima-se que esses impactos afetarão desproporcionalmente o bemestar dos pobres em áreas rurais, atingindo grupos como famílias chefiadas por
mulheres e aqueles com acesso limitado à terra, além do acesso a insumos
agrícolas modernos, infraestrutura e educação. Outras adaptações para agricultura,
água, florestas e biodiversidade podem ocorrer por meio de políticas que levem em
conta os contextosde tomada de decisão no meio rural. Melhorias no comércio e
investimentos podem incrementar o acesso aomercado para a agricultura de
pequena escala (média confiança).94
O Relatório do IPCC (2014) aponta que, para a maioria dos setores da
economia, os impactos de variáveis, tais como mudanças na estrutura populacional,
renda, tecnologia, preços relativos, estilo de vida, regulamentação e governança,
preveem grande repercussão em relação aos impactos da mudança climática
(evidência média, alta concordância). A mudança climática é projetada para reduzir a
demanda de energia para aquecimento e aumentar a demanda de energia para
refrigeração nos setores residencial e comercial (evidências robustas, alta
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concordância).95
A mudança climática deverá afetar as fontes e as tecnologias de energia de
maneiras diferentes, dependendo dos recursos (o fluxo de água, vento e insolação,
por exemplo), dos processos tecnológicos (refrigeração, por exemplo) ou dos locais
(as regiões costeiras e planícies de inundação, por exemplo) envolvidos. Eventos do
clima mais severos e/ou frequêntes e/ou desastres preveem aumento e perda da
variabilidade em diversas regiões, desafiando os sistemas de seguridade a oferecer
uma cobertura acessível ao levantar mais capital baseado em risco, particularmente
em países em desenvolvimento. São exemplos de ações de adaptação as iniciativas
público-privadas de redução de risco em larga escala e diversificação econômica.
Segundo projeções, as mudançasclimáticas, ao longo do século XXI,
aumentarão o deslocamento de pessoas e populações (evidência média, alta
concordância). O risco de deslocamento aumenta quando as populaçõesque não
têm recurso e experiência para uma migração planejada apresentam maior
exposição a eventos climáticos extremos, tanto em áreas rurais quanto em áreas
urbanas, especialmente nos países em desenvolvimentode baixa renda. Assim,
expandir as oportunidades de mobilidade pode reduzir a vulnerabilidade dessas
populações, bem como as mudanças nos padrões de migração podem ser a
resposta para os eventos climáticos extremos e de variabilidade e mudanças
climáticas de longo prazo. A migração também pode ser uma estratégia de
adaptação eficaz.96
A falta de “capacidade de adaptação” ou “vulnerabilidade” dos países menos
desenvolvidos (especialmente de grupos específicos como mulheres, crianças,
deficientes, indígenas e idosos) às mudanças climáticas contribuirá para o
deslocamento humano.
A ONU alertou que o“planeta deve reduzir „de forma urgente e radical‟ as
emissões de gases de efeito estufa, se quiser evitar uma „tragédia humana‟”, às
vésperas da entrada em vigor do acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, no
dia 3 de novembro de 2016. Para Erik Solheim, diretor do PNUMA, “se não
começarmos a adotar medidas adicionais agora, [...], terminaremos chorando ante
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uma tragédia humana evitável”, pois “o número crescente de refugiados climáticos
golpeados pela fome, pobreza, doenças e conflitos nos lembrará de maneira
incessante do nosso fracasso. A ciência mostrou que devemos agir muito mais
rápido”.97
Para entender melhor a vulnerabilidade e as mudanças ambientais, é
relevante explorar os fatores de deslocamento.

Existem

vários

cenários

de

deslocamento que podem ser planejados, dependendo dos tipos e dos graus de
mudanças ambientais, e que podem desencadear os fluxos migratórios humanos, os
quais podem ter caráter interno (ocorrendo dentro de um país) ou externo
(ultrapassando fronteiras). Esses movimentos podem ser de natureza imediata ou
mediata e envolver apenas alguns indivíduos ou grandes multidões. São pessoas
que não se moveriam se o ambiente não fosse danificado ou destruído pela
degradação ambiental gradual (devido às mudanças climáticas e à superexploração
de recursos naturais, como elevação do nível dos oceanos), perturbações
ambientais súbitas (catástrofes naturais e tecnológicas, por exemplo, terremotos,
vulcões, ciclones, inundações) e danos calculados do ambiente (como os conflitos
armados, que podem degradar o meio ambiente, a exemplo da guerra nuclear).
Assim, os deslocamentos podem decorrer da combinação de vários fatores,
tais como o aquecimento global, o aumento do nível do mar, o derretimento das
geleiras, as inundações, a seca e a desertificação, os quais são os principais
propulsores desses movimentos, como será apresentado no próximo item.

1.3 MIGRAÇÕES COMO CONSEQUÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A figura dos refugiados não é recente no mundo. Pode-se dizer que remonta
ao início da civilização humana. “O livro de Gênesis na Bíblia narra o caso de Ló e
sua família, que fogem de Sodoma em direção a Zoar, para escapar da destruição
da cidade em que viviam.” No livro do Êxodo, é narrada a saída do povo hebreu do
Egito, que sofria perseguição racial e que,guiado por Moisés, lança-se no deserto
em busca da “Terra Prometida”.98
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Ainda na Antiguidade, as civilizações grega e romana já se utilizavam de um
instituto a elas familiar de receber perseguidos em seus territórios: o asilo (ou, em
grego, asylon). De forma semelhante procediam os egípcios, que concediam tal
proteção aos escravos fugitivos, aos soldados derrotados e aos acusados de
crime.99
Portanto, pode-se afirmar que a história da humanidade se confunde com a
origem da noção de refúgio. No entanto, “o refúgio, como instituto jurídico
internacional global surgiu e evoluiu no século XX”.100
A primeira mobilização buscando proporcionar uma proteção internacional
aos refugiados surge atrelada aos eventos que circundam à Primeira Guerra
Mundial. Mas, o despertar da comunidade internacional para o problema
101
ocorre, de forma efetiva, em 1921.

Assim, apesar de ocorrências de migrações forçadas e êxodos em massa
estarem presentes ao logo da história da humanidade, é somente no começo do
século XX que, “com o incremento do processo de internacionalização de temas
adstritos exclusivamente à disciplina do direito interno dos Estados soberanos,
sobretudo na área de direitos humanos, encontram-se as origens históricas do
Direito Internacional dos Refugiados, no seio da então Liga das Nações.”102
Esse período é dividido por Andrade em duas fases. 103 Na primeira,
compreendida de 1921 a 1938 – chamada fase de qualificação coletiva –, o
refugiado era caracterizado em função de seu grupo (étnico, religioso ou racial),
sendo a proteção concedida a grupos inteiros de deslocados, de forma coletiva.
Nessa fase, ocorreram as primeiras articulações da sociedade internacional com o
99
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intuito de dar-se a devida proteção aos refugiados. As regras dessa época eram,
sobretudo, estabelecidas em cima de cada caso de deslocamento focado, o que
levava à qualificação e ao reconhecimento da condição de refugiado pela pertinência
a determinado grupo, e não como condição pessoal. A preocupação revelada nas
normas internacionais desse período era a definição do termo “refugiado” em sentido
amplo, não se atendendo a pessoas individuais, mas a grupos de vítimas de
deslocamentos forçados tomados na sua totalidade. Origina-se, desse período, a
constituição do Alto Comissariado para os Refugiados Russos, as regras de
proteção específica aos refugiados armênios, turcos, assírios e assírios-caldeus, a
criação do Escritório Internacional Nansen para os Refugiados e do Alto
Comissariado para os refugiados (judeus e outros) provenientes da Alemanha.104
A fase seguinte é a de qualificação individual, ocorrida entre 1938 e 1952.
Nessa fase, “a individualidade daquele que buscava a proteção era o fator
determinante para a análise da situação, a fim de conceder ou não o benefício
protetivo”.105 Os primeiros anos dessa nova fase de qualificação dos refugiados
englobam o período em que ocorre a Segunda Grande Guerra e, nesse período,
foram criados o Alto Comissariado das Ligas das Nações para os Refugiados, o
Comitê Intergovernamental para os Refugiados, a Administração das Nações Unidas
para o Socorro e a Reconstrução a Organização Internacional para os Refugiados,e,
finalmente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR)106e a Convenção Relativa aos Estatuto dos Refugiados.
Após os horrores da Segunda Guerra Mundial – em virtude do massacre
promovido contra judeus, militantes comunistas, ciganos, eslavos, ativistas políticos,
alguns sacerdotes religiosos, dentre outras pessoas que faziam parte de grupos
indesejados pelos regimes políticos da época, em razão dos regimes totalitários na
Europa –, o mundo constatou que existiam milhares de pessoas que haviam
abandonado tudo o que possuíam e se mudado para países estranhos em busca de
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um local em que pudessem viver em paz e a salvo das perseguições raciais,
religiosas, políticas e ideológicas.107
Assim, o reconhecimento do status de refugiado no âmbito internacional é
dado pela Convenção de Genebra, em 1951, pelo Protocolo sobre o Estatuto de
Refugiados de 1967 e pela Declaração de Cartagena.
Segundo

Cavarzere,

“os

refugiados

abrangidos

por

instrumentos

internacionais anteriores à Convenção de 1951 são chamados „Statury Refugees‟
(refugiados estatutários), enquanto os abrangidos pela Convenção e pelo Protocolo
são denominados „Convention Refugees‟ (refugiados convencionais)” 108
A migração humana, como resultado da mudança ambiental, também não é
um fenômeno novo. Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas
migraram de uma região para outra em busca de alimento, abrigo e segurança.
Assim, o meio ambiente sempre foi um fator decisivo para o deslocamento forçado
ao longo da história da humanidade. A migração é considerada “uma das mais
antigas estratégias de enfrentamento para lidar com degradação das condições
ambientais” que ameaçam a vida.109
Antes da Revolução Industrial, os movimentos migratórios em massa
ocorreram principalmente devido à ocorrência de degradação ou catástrofe
ambiental, incluindo furacões ou tempestades que causaram grandes inundações,
ou devido à escassez de recursos de terra. No século XX, a natureza ea extensão
da migração ambiental foram alteradas em decorrência da degradação ambiental
resultante das alterações climáticas globais.110
António Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados,
apontou que “o século XXI será caracterizado pelo movimento em massas de
pessoas sendo empurradas e puxadas para dentro e além de suas fronteiras devido
a conflitos, calamidades ou oportunidades. [...] A mudança climática ea degradação
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ambiental irão exacerbar ainda mais essas tendências.”111
Os efeitos individuais ou combinados das mudanças do clima são suscetíveis
de desencadeamentos de movimentos humanos em massa. Assim, o impacto
humano sobre o meio ambiente está criando um novo tipo de vítima global para o
século XX: uma classe emergente de imigrantes ambientais.112 Várias agências
intergovernamentais, como o IPCC, o ACNUR, a OIM, além de muitos artigos
acadêmicos, alertam sobre futuras ondas de migrantes induzidas pelas mudanças
climáticas.113
Desde meados de 1990, após a publicação do Primeiro Relatório de
Avaliação do IPCC, além dos relatórios científicos "tentativos e teóricos" sobre as
causas e os efeitos das mudanças climáticas, um crescente consenso internacional
desenvolveu-se sobre a temática. O IPCC, desde a sua criação, tem alertado a
comunidade internacional sobre os potenciais impactos das mudanças climáticas em
muitos sistemas naturais e sociais. O IPCC afirmou, nesse Relatório, que o fator de
maior impacto decorrente das mudanças climáticas poderia ser a migração de seres
humanos – com milhões de pessoas deslocadas pela erosão costeira, inundações
costeirase erosões.114 Desde então, vários analistas têm tentado colocar em
númerosos fluxos futuros de migrantes climáticos (às vezes, chamados de
"refugiados ambientais").
Embora muitos estudios questionem a relação das mudanças climáticas como
uma causa primária de deslocamento forçado, alguns teóricos até mesmo refutam a
existência de "migração ambiental", devido às muitas causas potenciais associadas
à questão. Eles alegam que a decisão de mudar depende, na maioria dos casos, de
uma combinação de outros fatores socioeconômicos. Além disso, há uma escassez
de pesquisas empíricas sobre o nexo entre a migração e as mudanças climáticas.
Como consequência, os números disponíveis previstos e o número de "migração
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ambiental" ou "migração climática" são diversos e discutíveis.115
A previsãomais amplamente repetida feita pelo professor Myers, que estima
que serão 200 milhões de migrantes climáticos em 2050, tornou-se aceita em
publicações respeitadas do IPCC e do Relatório Stern sobre a Economia das
Mudanças Climáticas. Para colocar o número em perspectiva, isso significaria que,
em 2050, uma em cada 45 pessoas no mundo terão sido deslocadas pela mudança
climática. Seria, também, exceder a população global atual migrante. Segundo a
OIM, cerca de 192 milhões de pessoas, ou 3% da população mundial, vivem fora do
seu local de nascimento. Todavia, essa previsão ainda é muito tímida. O próprio
professor Myers admite que essa estimativa, embora calculada a partir dos melhores
dados disponíveis, necessita de algumas extrapolações "heróicas."116
À medida que a compreensão da ciência das mudanças climáticas se torna
mais desenvolvida, as estimativas da gravidade dos impactos e do número de
pessoas em risco também aumentam. No entanto, uma relativa falta de pesquisa
empírica significa que é atualmente difícil fornecer algo mais do que previsões
“grosseiras” da escala de deslocamento populacional e migração que podem
ocorrer.
Aid aponta que o número de pessoas deslocadas em todo o mundo pode
subir de suas próprias estimativas atuaisde 165 milhões para mais de 1 bilhão em
2050, em grande parte devido às mudanças climáticas.
This comprises:
• 50 million people displaced by confl ict and extreme human rights abuses.
This assumes a rate of displacement of roughly 1 million people a year,
which is conservative.
• 50 million people displaced by natural disasters. Again, this conservatively
assumes that around 1 million people will be displaced in this way every
year.
• 645 million people displaced by development projects such as dams and
mines (at the current rate of 15 million a year).
• 250 million people permanently displaced by climate change-related
phenomena such as fl oods, droughts, famines and hurricanes.
• 5 million people will flee their own countries and be accepted as
117
refugees.

A ausência de uma conceitualização por parte da comunidade internacional e,
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por fatores ambientais/climáticos, tem resultado na dificuldade de medir exatamente
o número de fluxos de deslocamentos existentes e potenciais. Não há uma definição
universal para identificar essa categoria de deslocamento humano. Tem-se uma
variedade de termos, tais como migração ambiental, migrações induzidas por
mudanças climáticas, refugiados ecológicos ou ambientais, migrantes climáticos e
migrantes forçados por razões ambientais, todas empregadas nos estudos sobre o
tema. E, assim, torna-se difícil estimar as tendências futuras, e essa categoria de
pessoas continua em busca de reconhecimento no direito internacional.118
Estimativas que se tornaram aceitas em publicações relevantes (Tabela 1) variam de
l50 a 200 milhões de deslocados ou migrantes ambientais/climáticos, como resultado
das mudanças ambientais e climáticas até 2050.
Tabela 3 - Amostragem de estimativas de deslocamentos de populações humanas
Autor/fonte

Número estimado de
“refugiados ambientais”
nadata da publicação

Projeções do número
futuro de “refugiados
ambientais”

Fórum Global Humanitário. The
anatomy of a silent crisis.
Genebra, p.48-49, 2009
Fundação da Justiça Ambiental.
No place like home. Where next
for climate refugees. London, p. 4,
2009
Universidade da ONU. Instituto
para o Meio Ambiente e
Segurança Humana. Control,
Adapt or Flee. How to face
environmental migration? Bonn, p.
15-18, 2007
Amigos para a Terra. A Citizen´s
Guide
to
Climate
Refugee.
Amsterdã, p. 8, 2007
Greenpeace.
Klimaflüchtlingue.
Die verleugnete. Katrastrophe.
Hamburg, p. 1-2,27, 2007
Nicholas Stern. The Economics of
climate change. The Stern Review.
Cambridge, p. 128-130, 2007.
Christian Aid. Human tide: The
real migration Crisis. London, p. 56, 2007

26 milhões de “refugiados
climáticos”

72 milhões de “refugiados
climáticos, em 2030

10 milhões de “refugiados
ambientais”

200 milhões de “refugiados
ambientais”, dos quais 150
milhões serão “refugiados
climáticos” em 2050
50 milhões de “refugiados
ambientais” em 2010

Organização das Nações Unidas
(ONU).
Millenium
Ecosystem
Assessment Report. Washington,
2005
Alto Comissariado das Nações

20 milhões de “refugiados
ambientais”
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200 milhões de “refugiados
climáticos em 2050
20 milhões de “refugiados
climáticos”

25 milhões de “refugiados
ambientais”

150-200
milhões
de
“refugiados climáticos” no
curso dos próximos 30 anos.
150-200
milhões
de
“refugiados climáticos” em
2050
50 milhões de “refugiados
ambientais” e 250 milhões
de “refugiados climáticos”
atpe 2050.
50 milhões de “refugiados
ambientais” até 2050.

24 milhões de “refugiados

ADAMO, Susana B. Environmentally Induced Population Displacements. IHDP Update, n. 1, 2009.
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Unidas para Refugiados (ACNUR). ambientais”
Environmental
Migrants
and
Refugees. Refugees n. 127,
Genebra, p. 12, 2002
Comitê Internacional da Cruz 25 milhões de “refugiados
Vermelha. World Disaster Report. ambientais.
Focus on recovery, Genebra, p.
11, 2001
Worldwatch
Institute
(WWI). 10 milhões de “refugiados
Environmental
Refugees:
A ambientais”
yardstick
of
habitability.
Washington, p. 38, 1988
Norman Myers. Ultimate Security:
the
Environmental
Basis
of
Political Stability,. New York, 1993
Programa das Nações Unidas
30 milhões refugiados,
para o Meio Ambiente (PNUMA).
sendo muitos deles
Environmental Refugees. Nairobi,
“refugiados ambientais”
p. 8, 1985
119
Fonte: Do autor, adaptado de Borges.

150 milhões de “refugiados
ambientais” até 2050

A precisão dessas projeções é influenciada por uma série de fatores
climáticos e não climáticos. Assim, se os impactos são realizados de forma gradual,
linear e incremental – por exemplo, se o nível do mar continua a aumentar a um
ritmo lento e estável, e/ou se os níveis médios de precipitação permanecerem dentro
do intervalo histórico de variabilidade –, então as sociedades humanas, ao menos
em princípio, têm tempo para ajustar e adaptar as suas economias, infraestruturas e
estratégias de subsistência para responder a tais mudanças. As populações que têm
os meios para identificar suas adaptações e para empreender as ações necessárias
serão

menos

afetadas

e,

provavelmente,

menos

deslocamentos

seriam

experimentados como resultado.120
Por outro lado, se os impactos das mudanças climáticas ocorrerem em
condições exponenciais, isso é, se o aumento do nível do mar se acelera devido à
rápida fusão das plataformas de gelo continental e/ou se os regimes de precipitação
mudam repentinamente de molhado para seco, o potencial de migração será muito
elevado em muitas regiões. O IPCC adverte que, no pior dos casos, bilhões de
pessoas em todo o mundo poderiam experimentar escassez de alimentos e/ou água
e centenas de milhões de pessoas seriam deslocadas por um aumento súbito do
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nível do mar. Os atuais resultados teóricos e empíricos do comportamento da
migração humana não apresentam informações de como as mudanças climáticas,
sob condições não lineares, se comportariam.121
Considerando a forma por meio da qual os processos de deslocamento e
migração se desenrolaram no passado122, é possível esclarecer como as migrações
futuras relacionadas às mudanças climáticas podem se desenvolver.

Para

McLeman, duas previsões gerais podem ser feitas com alguma certeza. A primeira
delas é que as mudanças climáticas, provavelmente, aumentarão as migrações de
rural para urbana, especialmente nos países em desenvolvimento. A segunda é que
a migração internacional aumentará nos países com altos níveis de vulnerabilidade
relacionados ao estresse climático para outras regiões através das redes sociais e
econômicas estabelecidas.123
Tentativas para determinar a relação entre as mudanças climáticas e o
deslocamento suscitam desafios metodológicos importantes. As pessoas deixam seu
local de origem por diversas razões e, até mesmo, as migrações forçadas
apresentam diversas causas. Porém, ao analisar alguns impactos atuais e
projetados da mudança do clima, muitos pesquisadores e instituições internacionais
concluíram que, ao longo do tempo, as mudanças climáticas são suscetíveis de
contribuição para “importantes deslocamentos forçados”.124
Um dos impactos mais importantes das mudanças climáticas é a maior
121
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frequência e gravidade de certos fenômenos, bem como alterações em seu quadro
local e temporal. O fenômeno pode ser combinado com a vulnerabilidade para
produzir desastres humanos, tais como inundações e secas. Assim, nos desastres
“naturais”, o elemento humano é essencial. Pode-se chamá-los desastres
relacionados com o clima, uma vez que as mudanças climáticas podem influenciar a
sua frequência, gravidade, tempo e localização, como, por exemplo, as
tempestades, as inundações e as secas. Assim, potencialmente, todos os desastres
naturais podem causar deslocamento forçado.
Ainda que seja amplamente aceitaa ideia de que as migrações voluntárias e
forçadas aumentem como resultado das mudanças climáticas, é difícil estimar a
dimensão desse fenômeno.125 E, como as situações descritas podem ter mais de
uma causa e há circunstâncias em que elas podem sobrepor-se, Kolmannskog e
Trebbi, a fim de identificar os possíveis regimes de proteção, apresentam alguns
cenários126 em que os deslocamentos podem acontecer. No primeiro cenário, a
mudança climática provoca aumentos na frequência e/ou na gravidade das
catástrofes naturais que aparecem de forma súbita e, talvez, em seu marco temporal
e de localização. Nesse cenário, assume-se que o deslocamento será a maior parte,
interna e temporária, dependendo da eficácia da resposta humanitária e da
velocidade de sua recuperação.127
No segundo cenário, a mudança climática provoca aumentos na frequência
e/ou na gravidade das catástrofes naturais que aparecem de forma gradual e, talvez,
altera seu tempo e localização. Nesse cenário, uma parte da população decide
migrar para outros lugares. Alguns moradores migram para o exterior. Mais tarde, as
condições podem deteriorar-se a tal ponto em que é impossível para as pessoas
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permanecerem em suas casas e, daí, elas são forçadas a se deslocar.128
No próximo cenário, a mudança climática pode aumentar os conflitos em
decorrência do meio ambiente, como as catástrofes naturais abruptas e graduais,
que podem desencadear conflitos, como, por exemplo, através da própria rivalidade
causada por uma escassez de recursos. Nesse contexto, as pessoas que
atravessaram as fronteiras internacionalmente conhecidas podem, em alguns casos,
obter o status de refugiado ou uma proteção complementar, possivelmente
temporária, de cunho humanitário.129
No quarto cenário, as respostas às mudanças climáticas, tais como medidas
de adaptação e de mitigação, é que causam o deslocamento. As medidas de
mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas podem causar
deslocamento, como, por exemplo, em alguns dos países afetados pelo Tsunami de
2004 na Ásia, em que as autoridades estabeleceram zonas de amortecimento de
forma discriminatória, permitindo a construção de infraestruturas turísticas
temporárias, enquanto os residentes locais aguardavam a reconstrução de seus
lares para o seu retorno.130
O aumento da complexidade dos modelos de migrações atuais contribuem
para a dificuldade de encontrar um consenso sobre suas definições. Por exemplo,
quando a degradação ambiental é um fator adicional, mas não é o principal
responsável pela decisão de avançar, questiona-se se essa migração deve ser
considerada ambiental.131
No 4º Relatório, o IPCC apontou que as mudanças climáticas induzidas pelo
homem, de forma “inequívoca”, estavam acelerando e já tinham impacto no meio
ambiente e na deterioração da qualidade e nas condições de vida dos seres
humanos em muitas partes do mundo, causando estresse nos ecossistemas, nos
sistemas socioeconômicos e no bem-estar das populações.
Os fatores ambientais contribuem para a migração devido à pressão dos
meios de subsistência e das condições ambientais que variam até provocar colapsos
nos sistemas de subsistência em certas regiões. Assim, as migrações ambientais
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ocorrem quando se tem ruptura nos sistemas ecológicos e a segurança humana é
colocada em risco.132
O surgimento de novas formas e modelos de movimentos migratórios está
causando a abertura de diferentes tipologias utilizadas para categorizar esses
diferentes tipos de movimentos.133 O ACNUR, em 1993, identificou quatro motivos
que induziam as migrações: questões políticas; tensões econômicas; conflitos
étnicos; e degradação ambiental. Este último argumento foi reconhecido devido aos
estudos

que

estabeleceram

uma

relação

entre

degradação

ambiental

e

deslocamentos da população, como se infere de dados publicados pelo Alto
Comissariado: “Milhões de pessoas são forçadas a deixar suas casas porque a terra
na qual eles viviam tornou-se inabitável ou não é mais confiável para ampará-los e
sustentá-los. Em alguns casos, a causa é o desastre natural; em outros, a catástrofe
é causado por seres humanos.”134
O Representante do Secretário-Geral sobre os Direitos Humanos dos
Deslocados Internos, Walter Kälin, identificou cinco cenários relacionados às
mudanças climáticas que poderiam, direta ou indiretamente, ter um impacto sobre o
deslocamento humano: a) desastres hidrometeorológicos (inundações, furacões,
tufões, ciclones, deslizamentos de terra, etc.); b) áreas designadas pelo governo
como de alto risco e perigosas para a habitação humana; c) degradação ambiental e
desastres de início lento (como redução da disponibilidade de água, desertificação,
inundações recorrentes, salinização de zonas costeiras, etc.); d) colapso de
pequenos Estados insulares; e) conflitos armados causados pelo declínio dos
recursos naturais (água, alimentos, solo) devido à mudança climática (ex. Darfur).135
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Keane sistematiza três tipos de causas ambientais que levam à migração e
que não tomam em consideração a lenta degradação ambiental: catástrofes naturais
(vulcões, secas, terremotos); acidentes industriais (Chernobyl, Fukushima); e dano
ecológico em tempo de conflito armado.136
Renauld, Bogardi, Dun e Warner apresentam três categorias de migrantes
ambientais: migrantes por motivação ambiental; migrantes forçados por motivos do
meio ambiente; e refugiados ambientais. Segundo os estudiosos, migrantes
motivados pelo ambiente são pessoas que antecipam o pior e decidem abandonar
seu lugar. Destacam que o deslocamento pode ser temporário ou permanente e,
como exemplo, citam o deslocamento de antigas áreas industriais e mineiras ou o
êxodo rural do nordeste brasileiro a São Paulo devido a longos períodos de seca.
Em contrapartida, os migrantes forçados por motivos ambientais precisam sair para
evitar o pior. Sua motivação para migrar é o agravamento das condições de vida e a
decisão normalmente é definitiva. Exemplos incluem movimento devido ao aumento
do nível do mar, como os habitantes de Tuvalu ou migração do Sahel da África
devido à desertificação. Essas duas categorias têm como característica a opção ou
prerrogativa de decidir por ficar ou não, ou de definir o momento de partir, questões
que fazem parte do dilema de sobrevivência. Os refugiados ambientais (incluindo os
refugiados de catástrofes), no entanto, fogem do pior, sem ter tido tempo de decidir.
Seu deslocamento pode ser temporário ou permanente e pode ser resultado de um
ecossistema seriamente danificado. Esse grupo é formado, por exemplo, por vítimas
de um tsunami, um terremoto ou um furacão, tal como o Katrina. São vítimas de
rompimento ambiental brutal e são os que mais necessitam de assistência e
consequente reconhecimento de um estatuto de refugiado.137
Nessa perspectiva, fica evidenciado que as causas ambientais que induzem
as migrações são várias e é difícil de se estabelecer uma tipologia eficaz. No
entanto, é necessário levar em consideração que os impactos das mudanças
climáticas não dependem apenas da exposição natural à mudança do clima, mas
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também da vulnerabilidade e da resiliência das regiões e de suas populações,
incluindo a capacidade de adaptação.138
Como, atualmente, não há uma definição ou terminologia convencionada que
possa descrever as pessoas que são forçadas a deixar sua casa e seu território
devido às mudanças climáticas, o próximo item apresenta o debate sobre os termos
e os conceitos que são empregados para se referir a essa categoria específica de
migrantes.

1.4

DESAFIOS

TERMINOLÓGICOS

E

CONCEITUAIS:

REFUGIADOS?

DESLOCADOS? MIGRANTES?

Como o termo utilizado para descrever a migração induzida pelo ambiente ou
clima é controverso, é importante que se debata sobre a terminologia que é
empregada pela literatura especializada para disciplinar essa nova categoria de
migrantes, pois, conforme Stavropoulou, “O nosso mundo está organizado em
Estados e estes têm fronteiras e o direito soberano de dizer quem vão aceitar e
quem não vão aceitar no seu território. Dependendo do motivo pelo qual as pessoas
saíram dos seus países, os Estados têm diferentes obrigações e essas pessoas têm
diferentes direitos.”139
Nesse sentido, o presente tópico propõe-se a apresentar alguns dos
conceitos e termos que são utilizados na literatura especializada, sem, contudo, ter a
pretensão de esgotar a discussão sobre as terminologias e os conceitos
empregados para se referir a essa categoria de migrantes.140
No caso dos migrantes econômicos – que são as pessoas que deixam o seu
país e vão para outro em busca de uma melhor vida ou de melhores empregos,
entre outras possibilidades –, os Estados não são obrigados a permitir a entrada e a
manter os migrantes econômicos nos seus territórios, com todo o tipo de exceções,
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obviamente.141 No entanto, “[...] no caso dos refugiados as coisas são muito
diferentes. Se alguém receia perseguição é refugiado, e se vier para um país, esse
país é obrigado a permitir, colocando novamente a questão de forma muito simplista,
que fique no seu território. Migrantes econômicos e refugiados têm diferentes direitos
em cada caso.”142
Assim, temos pessoas que são forçadas, devido à perseguição, a deixar o
seu país, e há outras que não foram forçadas e foi por sua escolha que saíram. Há,
ainda, aquelas que se movem dentro dos seus países.
O Direito Internacional aplicável, dependendo dessas distinções, é muito
diferente. Sintetizando, no caso de uma pessoa que deixou o seu país e se deslocou
para outro devido a perseguição ou a fundamentos específicos, o corpo legal
aplicável é, na maior parte dos casos, o Direito Internacional dos Refugiados.143
No caso de terem sido obrigadas a deslocarem-se dentro do seu país, essas
pessoas geralmente são consideradas deslocados internos, caso em que o Direito
Internacional dos Refugiados não se aplica; cabendo recorrer a uma mistura de
Direitos Humanos e Direito Humanitário.
Quanto aos refugiados ambientais, segundo Suhrke, os autores dividem-se
em “minimalistas” e “maximalistas”. Os minimalistas partem da premissa de que a
degradação ambiental não seria, de per si, causa determinante para as migrações
em massa, não sendo possível isolá-la das causas econômicas, políticas e sociais,
por exemplo, razão pela qual a construção “refugiados ambientais” não teria
utilidade. O segundo grupo, em sentido contrário, extrai a variável ambiental desse
conjunto de causas e considera a migração como resultado direto ou imediato da
degradação ambiental. Este último grupo, segundo a autora, representa a literatura
da primeira geração sobre “refugiados ambientais”.144
As pessoas

que são forçadas a se deslocarem por questões

ambientais, deixando suas casas, seus lares, de forma temporária ou permanente,
são

conhecidas

na

literatura

especializada

como

“refugiados

ambientais”,

“deslocados ambientais”, “deslocados induzidos pelo ambiente” (EDPs, sigla em
inglês), “populações deslocadas do ponto de vista ambiental”, “migrantes induzidos
141
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pelo ambiente” ou “migrantes ambientais forçados”. Para as pessoas que podem
estar em risco especificamente como resultado das mudanças climáticas, pode-se
usar as expressões “refugiados climáticos”, “refugiados das mudanças climáticas”,
“migrantes climáticos”, “migrantes ambientais”, “migrantes afetados pelo clima”,
“migrantes induzidos pelo clima”, “migrantes ambientalmente forçados”,“migrantes
ambientalmente induzidos”,

“climigrantes”, “ecomigrantes”, “eco-refugiados”. As

pessoas forçadas a migrar como resultado de desastres naturais (furacões,
tornados, tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas) são mais frequentemente
referidas como “pessoas deslocadas por desastres”, dentre outras denominações
possíveis.145
A expressão “refugiado ambiental” é frequentemente creditada a EssamElHinnawi (1985), do PNUMA. Embora seja muitas vezes vista como uma questão
emergente, dada a preocupação contemporânea sobre as mudanças climáticas, o
uso inicial da expressão é dos anos de 1970, quando foi invocada por Lester Brown,
fundador do World WatchInstitute.146 No entanto, é geralmente aceito que o papel de
El-Hinnawi trouxe o termo ao debate público.147
Em 1985, Essam El-Hinnawi, então pesquisador do PNUMA, apresenta o
Relatório do PNUMA, subscrito por ele, no qual os “refugiados ambientais” têm a
seguinte definição:
Em um sentido amplo, todas as pessoas deslocadas podem ser descritas
como refugiados ambientais, dado que foram forçadas a sair de seu habitat
original (ou saíram voluntariamente) para se protegerem de danos e/ou para
buscar uma maior qualidade de vida. Entretanto, para a finalidade deste
livro, refugiados ambientais são definidos como aquelas pessoas
forçadas a deixar seu habitat natural, temporária ou permanentemente,
por causa de uma marcante perturbação ambiental (natural e/ou
desencadeada pela ação humana), que colocou em risco sua
existência e/ou seriamente afetou sua qualidade de vida. Por
145
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“perturbação ambiental”, nessa definição, entendemos quaisquer mudanças
físicas, químicas, e/ou biológicas no ecossistema (ou na base de recursos),
que o tornem, temporária ou permanentemente, impróprio para sustentar a
vida humana. De acordo com esta definição, pessoas deslocadas por
razões políticas ou por conflitos civis e migrantes em busca de melhores
empregos (por motivos estritamente econômicos) não são consideradas
148
refugiados ambientais. (Grifo nosso)

No entendimento de

El-Hinnawi, existem três categorias de refugiados

ambientais. Na primeira, estão “[...] aqueles que foram deslocados temporariamente
por causa de um stressambiental.” A segunda compreende “aqueles que tiveram de
ser permanentemente deslocados e restabelecidos emuma nova área.” E a terceira
categoria de refugiados ambientais é, por sua vez, “constituída de indivíduos ou
grupos de pessoas que migram de seu habitat original, temporária ou
permanentemente, para um novo dentro de suas fronteiras nacionais, ou no exterior,
em busca de uma melhor qualidade de vida.”149
Para Bates, El-Hinnawi não forneceu critérios genéricos para distinguir os
refugiados ambientais de outros tipos de migrantes, nem especificou as diferenças
entre os tipos de refugiados ambientais. “Sua definição não faz distinção entre
refugiados que fogem de erupções vulcânicas e aqueles que gradualmente deixam
suas casas à medida que a qualidade do solo diminui.”150 Sendo assim, “ele utiliza
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indiscriminadamente “refugiados ambientais” para as três categorias criadas a partir
da definição que propôs.”151
Jacobson, em 1988, em um artigo elaborado para o Worldwatch Institute,
apresenta diferentes tipos de refugiados ambientais:
(a) aquelas pessoas temporariamente deslocadas devido a perturbações
ambientais locais, como avalanches ou terremotos; (b) aqueles que migram
por causa da degradação ambiental que tem prejudicado a sua subsistência
ou apresenta riscos inaceitáveis para a saúde; e (c) aqueles reassentados
porque a degradação da terra resultou em desertificação ou por causa de
152
outras mudanças permanentes no habitat.

Jacobson não distingue os deslocamentos internos e externos.153 No entanto,
chama atenção para o impacto para a subsistência e/ou e para os riscos à saúde da
população, elementos que acabam gerando o deslocamento.
Myers e Kent, em 1995, vislumbram um cenário alarmante de “êxodos
ambientais”, que se agravaria no futuro, destacando os impactos do aquecimento
global com o aumento do nível do mar e inundações nas áreas costeiras, mas não
deixam de considerar outros fatores, que, segundo eles, exacerbam os problemas
ambientais.
[...] Pode haver fatores adicionais que exacerbam os problemas ambientais
e que muitas vezes resultam, em parte, de problemas ambientais: o
crescimento populacional, pobreza generalizada, fome e doença
pandêmica. Ainda há outros fatores que incluem as políticas de
desenvolvimento deficiente e sistemas de governo que marginalizam o povo
em sentido econômico, político, social e jurídico. Em determinadas
circunstâncias, um número de fatores pode servir de “gatilhos” imediatos da
migração, por exemplo, grandes acidentes industriais e construção de
grandes barragens. Desses fatores múltiplos, vários podem operar em
154
conjunto, muitas vezes com impactos agravados. [...]
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Assim, visando separar os migrantes econômicos dos refugiados ambientais,
apresentam, para estes, a seguinte definição:
Refugiados ambientais são pessoas que já não conseguem ter uma vida
segura em sua terra natal por causa de fatores ambientais de âmbito
incomum. Esses fatores incluem a seca, a desertificação, desmatamentos,
erosão do solo e outras formas de degradação dos solos; déficits de
recursos, tais como a escassez de água, o declínio dos habitats urbanos
através da sobrecarga maciça dos sistemas de cidade, problemas
emergentes, tais como as mudanças climáticas, especialmente o
aquecimento global, e desastres naturais como ciclones, tempestades e
inundações, terremotos, com impactos agravados pela má gestão humana.
[...]Diante dos problemas ambientais, pessoas envolvidas sentem que não
tem alternativa senão a de buscar o sustento em outro lugar, dentro dos
seus países ou em outros países, numa base semi permanente ou
155
permanente.

Renaud, Bogardi, Dun e Warner aduzem que as definições em relação aos
“refugiados ambientais” geralmente têm em comum o fato de que não distinguem se
as pessoas migram internamente ou cruzam uma fronteira internacional. E as
definições variam muito, incluindo se o deslocamento de refugiados ambientais é de
natureza temporária ou permanente.156
Conforme Bates, um meio ambiente degradante induz a migração humana,
mas isso pode resultar de fatores externos ou de decisões tomadas por migrantes.
Dessa forma, a decisão de deslocamento, geralmente feita a nível individual ou
familiar, caracteriza a migração voluntária. Os migrantes voluntários decidem pela
migração por uma variedade de motivos, dentre os quais os mais comuns envolvem
o desejo de melhoria econômica. Outros migrantes são forçados ou obrigados a

triggers‟ of migration, e.g. major industrial accidents and construction of outsize dams. Of these
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deslocarem-se por forças externas e, portanto, estes são conhecidos como
refugiados.157
Assim, a autora aponta três categorias de migrantes em razão de fatores
relacionados às mudanças ambientais sobre as condições de habitalidade: (a)
refugiados ambientais em decorrência de um desastre natural (furacões,
inundações, tornados, terremotos ou qualquer outro tempo ou evento geológico que
torna um lugar previamente habitado por seres humanos impróprio para habitação,
permanentemente ou temporariamente) ou tecnológico (antropogênicos); (b)
refugiados ambientais em decorrência da expropriação do meio ambiente (como
acontece no caso de construção de barragens, caso em que os refugiados são
habitualmente deslocados permanentemente); (c) refugiados ambientais devidos à
deterioração do meio ambiente (pessoas afetadas pela deterioração gradual
causada pela alteração antropogênica de seu ambiente, podendo tal deterioração
ser causada por poluição por substâncias tóxicas que prejudicam gradualmente a
saúde humana ou a capacidade dos moradores de manter sua qualidade de vida; a
deterioração também pode resultar da remoção gradual de alguma parte do
ecossistema, como, por exemplo, as decorrentes de secas ou da elevação do nível
do mar).158
A falta de clareza conceptual e de consenso é um problema fundamental que
dificulta a investigação sobre os refugiados climáticos, em especial os programas de
investigação e a coleta de dados. A noção de refugiados ambientais de Myers inclui
refugiados climáticos, embora sua amplitude torne impossível especificar ou
quantificar a migração relacionada ao clima. De fato, não parece existir uma
definição clara de “refugiados climáticos”159
No entendimento de Biermann e Boas, a definição dos refugiados climáticos
deve abordar: “(a) a causa da migração, nomeadamente o tipo de dano ambiental ou
o impacto da mudança climática que criaria esta categoria de refugiados climáticos;
(b) o tipo de migração, nomeadamente se é voluntariamente ou „forçado‟, temporário
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ou permanente, e transnacional ou interno; e, relacionado a isso, (c) a terminologia
apropriada, ou seja, se o termo „refugiado‟ é justificado no primeiro lugar.”160
Algumas agências intergovernamentais – como a Organização Internacional
para as Migrações (OIM) e o ACNUR – preferem recorrer à nomenclatura “pessoas
deslocadas pelo meio ambiente” e

rejeitam o termo “refugiado” ambiental ou

climático por causa dos direitos legais que o sistema intergovernamental concede
atualmente aos refugiados, isso é, às pessoas que não podem se beneficiar da
proteção de seu estado por medo de perseguição (política). Por outro lado, foi uma
agência intergovernamental, a PNUMA, que popularizou a expressão “refugiado
ambiental”, na década de 1980.161 Assim, Biermann e Boas preferem o termo
“refugiado” climático, por duas razões principais:
[...] Em primeiro lugar, a distinção entre a questão transfronteiriça e a
questão interna, que é um elemento central do conceito tradicional de
"refugiado", não ajuda muito, uma vez que a mudança climática causará
tanto deslocamentos transnacionais como internos. Alguns países insulares
deixarão de existir efetivamente, e alguns países, especialmente aqueles
afetados pela seca, serão sobrecarregados pelo alcance da situação
nacional. Essas pessoas terão de refugiar-se fora de seu país de origem.
Alguns refugiados do clima podem assim cruzar fronteiras enquanto a
maioria permanecerá dentro de seu país. Parece difícil argumentar que um
mecanismo de governança global para sua proteção deve conferir um status
diferente, e um termo diferente, dependendo de terem ou não cruzado uma
fronteira. Em segundo lugar, não vemos razões convincentes para reservar
o termo mais forte "refugiado" para uma categoria de pessoas que estava
no centro das atenções depois de 1945 e para inventar termos menos
apropriados - como "pessoas deslocadas relacionadas com o clima", sendo
categorias de pessoas que são forçadas a deixar suas casas agora, com
consequências semelhantes. O termo refugiado tem fortes conotações
morais de proteção social na maioria das culturas e religiões do mundo. Ao
usar este termo, a proteção dos refugiados climáticos receberá a
162
legitimidade e a urgência que merece.
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161
BIERMANN; BOAS. Preparing for a warmer world: towards a global governance system to protect
climate change, p .66.
162
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climate change, p.66-67. Tradução livre: “We support the use of the term climate “refugee” for two
main reasons. First, the distinction between transboundary and internal light that is a core element of
the traditional “refugee” concept does not help much since climate change will cause both
transnational and internal light. Some island nations will effectively cease to exist, and some countries,
especially those affected by drought, will be overburdened by the scope of the national predicament.
These people will have to and refuge outside of their home country. Some climate refugees might thus
cross borders while most will stay within their country. It seems difficult to argue that a global
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the stronger term “refugee” for a category of people that stood at the centre of attention after 1945,
and to invent less appropriate terms – such as “climate-related environmentally displaced persons” –
for new categories of people who are forced to leave their homes now, with similar grim
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Em síntese, os autores definem “refugiados climáticos” como pessoas que
“têm de abandonar os seus habitats, imediatamente ou num futuro próximo, devido a
alterações súbitas ou progressivas no seu ambiente natural relacionadas, a um dos
três impactos das mudanças climáticas: elevação do nível do mar, eventos
climáticos extremos e seca e escassez de água.” Essa definição abrange os
refugiados climáticos tanto nos países industrializados quanto nos países em
desenvolvimento.163
A OIM, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA,
sigla em inglês), com base nas sugestões apresentadas pelos participantes do
seminário sobre migração e meio ambiente para a categorização do fenômeno,
propôs uma definição usando a expressão “migrantes ambientais”, de modo a
permitir sua adaptação a eventuais transformações no Direito Internacional e com o
objetivo de auxiliar tomadores de decisão e profissionais na adoção de
responsabilidades e soluções conjuntas:
Migrantes ambientalmente motivados são caracterizados como aqueles que
se antecipam ao pior, saindo antes do resultado da degradação ambiental
na devastação de suas vidas e comunidades. Esses indivíduos podem sair
de um ambiente de deterioração que pode ser reabilitado com políticas
adequadas e esforço. Estes migrantes são muitas vezes vistos como
migrantes econômicos e seu movimento pode ser temporário ou
permanente.
Migrantes ambientalmente forçados são definidos como aqueles que evitam
o pior. Essas pessoas têm que sair devido a uma perda de meios de
subsistência e seu deslocamento é essencialmente permanente. Exemplos
incluem o deslocamento ou migração devido à elevação do nível do mar ou
de perda de solo.
Refugiados ambientais são descritos como refugiados de desastres ou
aqueles que estão fugindo do pior. Essas pessoas muitas vezes fogem
devastação imediata, não só dos meios de subsistência, mas de vida. Seu
deslocamento pode ser temporário ou permanente.
Migrantes ambientais são pessoas ou grupos de pessoas que, por motivos
imperiosos de mudança súbita ou progressiva no ambiente que afetam
negativamente a vida ou as condições de vida, são obrigados a deixar sua

consequences. The term refugee has strong moral connotations of societal protection in most world
cultures and religions. By using this term, the protection of climate refugees will receive the legitimacy
and urgency it deserves.”
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BIERMANN; BOAS. Preparing for a warmer world: towards a global governance system to protect
climate change, p.67. Tradução livre: “In sum, we propose for both the emerging research program
and the political discourse on climate-related migration to define „climate refugees‟ as people who
have to leave their habitats, immediately or in the near future, because of sudden or gradual
alterations in their natural environment related to at least one of three impacts of climate change: sealevel rise, extreme weather events, and drought and water scarcity. This definition covers climate
refugees in both industrialized and developing countries.”
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residência habitual, ou optar por fazê-lo, temporária ou permanentemente, e
164
que se movem tanto no seu país ou no estrangeiro.

Embora o conceito de “refugiado ambiental” seja frequentemente usado na
mídia, esse não é um conceito legal. “Para o ACNUR, até é uma espécie de conceito
perigoso”, visto que a definição de refugiado para o ACNUR está na Convenção de
1951, a qual estabelece que “um refugiado é uma pessoa que receia perseguição
devido a determinados fundamentos, sejam eles nacionalidade, religião, raça,
opiniões políticas e por adiante; e não menciona a palavra ambiente, nem a
expressão alterações climáticas, porque, claro, é uma definição que data de
1951.”165
O ACNUR, apesar de reconhecer abertamente a gravidade e a complexidade
dos fatores ambientais que geram os fluxos de migrantes e refugiados e a tênue
distinção entre as duas categorias, não reconhece esses sujeitos como “refugiados”.
Stavropoulou, no IX Congresso Internacional do Conselho Português para os
Refugiados, realizado em 2010, apresentou os seguintes questionamentos sobre as
expressões empregadas:

A expressão “migrante ambiental” é melhor? Não é verdade. A expressão
“migrante ambiental” dá a impressão que as pessoas fugiram porque
queriam; um migrante é alguém que quer partir. A expressão “migrante
forçado” é uma contradição em si própria, não existe. Portanto, esta
expressão também não é adequada.
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IOM (International Organization for Migration) e UNFPA (United Nations Population Fund).
International Dialogue on Migration.n 10. Expert Seminar: Migration and the environment. IOM:
Geneva, 2008, p. 22-23. Tradução livre: “Taking into account these definitional issues and challenges,
participants put forth several possible definitions, some rather all encompassing, others less so. One
proposal called for distinguishing among three categories of environmental migrants: Environmentally
motivated migrants were characterized as those who “pre-empt the worst” by leaving before
environmental degradation results in the devastation of their livelihoods and communities. These
individuals may leave a deteriorating environment that could be rehabilitated with proper policy and
effort. These migrants are often seen as economic migrants, and their movement may be either
temporary or permanent. Environmentally forced migrants were defined as those who are “avoiding
the worst.” These individuals have to leave due to a loss of livelihood, and their displacement is mainly
permanent. Examples include displacement or migration due to sea level rise or loss of topsoil.
Environmental refugees were described as disaster refugees or those who are “fleeing the worst.”
These individuals are often fleeing immediate devastation not only of livelihoods, but of lives. Their
displacement can be temporary or permanent. Participants also discussed the alternative approach of
employing a more all-inclusive definition. One working definition elaborated by IOM reads as follows:
Environmental migrants are persons or groups of persons who, for compelling reasons of sudden or
progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are
obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who
move either within their country or abroad.”
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STRAVROPOULOU, Alterações climáticas: desastres naturais e deslocações forçadas, p. 37.
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A expressão “deslocados ambientais” também é inapropriada porque,
primeiro, não faz distinção entre deslocados internos e externos e, depois,
também não inclui as pessoas que saem, por causa do ambiente, sim, mas,
realmente, porque querem.
Outra expressão é “refugiado climático” ou a expressão “refugiado de
alterações climáticas”. Que é ainda pior. Visto que é impossível isolar as
razões para migrar atribuídas às alterações climáticas e as que não são
166
atribuídas às alterações climáticas.

Para a autora, “temos que ser sofisticados e cuidadosos com o uso de termos
e números.” Stavropoulou acrescenta, ainda, “que o conceito de „refugiado
ambiental‟, não obstante ser incorreto legalmente, potencialmente perigoso, etc.,
teve um grande impacto no discurso de um ponto de vista da advocacia, porque
colocou um rosto humano nas consequências das alterações climáticas.”167
Existe um fenômeno inevitável de deslocações forçadas por razões
ambientais. “Não obstante a necessidade de rigor técnico-jurídico, a questão
essencial é reconhecer a crescente importância e o crescente dramatismo de
fenômenos de deslocações forçadas por razões ambientais. O adjetivo „forçada‟ é
verdadeiramente a questão essencial”.168
No entendimento de Ramos, é possível aceitar tanto o uso da expressão
“refugiado ambiental” quanto a referência a “deslocado ambiental”. O que não se
pode aceitar, segundo ela, é que uma “denominação única e muito abrangente
possa gerar uma banalização indesejada do fenômeno a ponto de dificultar ainda
mais a construção de um sistema de proteção que contemple as necessidades dos
migrantes ambientais ou que contribua indesejadamente para manter o „vazio‟
normativo que persiste até o presente momento.”169
De acordo com a ONU, para muitos autores, o termo “„migração‟ não
transmite o fato de que as pessoas afetadas são violentamente desarraigadas do
seu território. Chamá-los de refugiados parece transmitir com mais precisão que eles
deixaram suas casas involuntariamente, por razões não produzidas por eles.” No
entanto, o uso do termo refugiado implica uma necessidade de proteção
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internacional. Para a maioria das pessoas cujos locais habituais de residência se
tornaram inabitáveis, o primeiro recurso continua a ser seus próprios governos e
sociedades. As pessoas deslocadas pela degradação ambiental ou em decorrência
de desastres naturais precisam, sem dúvida, de assistência, no entanto, elas não
necessariamente exigem o tipo de proteção internacional implícita na palavra
refugiado.170
Para Gomes, reconhecer a categoria não é a única dificuldade, outro impasse
relaciona-se ao fazer com que essa categoria esteja acompanhada de um regime de
assistência aos migrantes climáticos. Nesse sentido, o autor traça alguns
apontamentos para essa segunda dificuldade:
Nenhum Estado é obrigado a ajudar pessoas em situações de catástrofe,
nomeadamente a acolhê-las no seu território. O candidato a asilo tem direito
a procurá-lo, mas não a obtê-lo. Há quem sustente, no entanto, que tal
hipótese configuraria uma situação de dever de assistência ecológica, com
base no artigo 18 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992;
A defesa da integridade territorial é ainda muito arreigada, enquanto
emanação do princípio da soberania e intrinsecamente relacionada com o
princípio da não ingerência (recorde-se a construção de muros de
contenção de refugiados nas fronteiras EUA/México e India/Bangladesh.
Há, por isso, quem fale em “desnacionalizar” os espaços (MICHELOT), mas
essa ideia é passível de grandes resistências políticas (o território é um dos
clássicos elementos do Estado, assim como o povo. Pode sempre afirmarse que o Estado protege o seu povo contra competição por recursos
naturais por parte de estrangeiros/deslocados);
A questão dos refugiados climáticos pode constituir uma ameaça à paz (cfr.
o artigo 39 da Carta da ONU), devendo caber ao Conselho de Segurança
da ONU. Esta via não parece, no entanto, ser frutífera, em razão da
composição daquele órgão (só ali têm assento Estados desenvolvidos) e
devido à ausência de competência para resolver questões de
deslocamentos maciços de população, do foro do Alto Comissariado da
171
ONU para os Refugiados.
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ACNUR. The State of the world´s refugee. Chapter One. Tradução livre: “The terminology for
describing environmentally induced migration is controversial. For manyobservers, “migration” does
not convey the fact that the people affected are forcibly uprooted.To call them refugees seems to
convey more accurately that they left their homes involuntarily, for reasons not of their own making.
Accurate use of the term “refugee”, however, implies a need for international protection. For most
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own governments and societies. People displaced by environmental degradation or natural disaster
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implied inthe word “refugee””.
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constitui a base da intervenção oral proferida pela autora no I Congresso de Direitos Humanos que
decorreu em Palmas, Brasil, organizado pela UFT e pela ESMAT, de 20 a 22 de novembro de 2013.
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elaboração, 2014, p. 9.
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As definições, embora semelhantes, não sistematizam em uma só, visto que é
difícil catalogar as causas de migração, direta ou indiretamente relacionadas com o
clima. O refugiado/deslocado/migrante climático pode ser temporário ou definitivo, de
longa ou curta duração, transfronteiriço ou interno, e a ausência de uma definição
uníssona dificulta também a adoção de um regime específico de proteção para os
deslocados/migrantes climáticos, que se faz necessária.
A ausência terminológica e conceitual gera também uma lacuna de proteção,
tendo em vista a proteção da pessoa humana em todas as circunstâncias. Assim, na
sequência deste trabalho, volta-se atento olhar sobre o papel dos direitos humanos,
consagrados explícita e implicitamente em tratados e convenções, e sobre as
obrigações dos Estados, na proteção das pessoas que são afetadas pelas
mudanças climáticas.
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2 DIREITOS HUMANOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O direito ambiental internacional e os direitos humanos têm objetivos
interligados, pois ambos esforçam-se para produzir melhores condições de vida
planetária. O direito ambiental procura proteger a natureza em escala local e global.
Os direitos humanos centram-se nas aspirações fundamentais dos seres humanos,
com mecanismos de cumprimento mais desenvolvidos, permitindo que indivíduos e
grupos reivindiquem seus direitos. Para Cullet, “A inclusão de uma dimensão
ambiental no debate sobre direitos humanos tornou-se necessária tendo em vista o
reconhecimento da influência generalizada das condições ambientais locais e
globais na realização dos direitos humanos”172. Além disso, o autor ressalta que as
novas ligações, em termos legais, “virão reforçar a proteção em ambos os campos,
uma vez que a proteção do meio ambiente se beneficiará do mecanismo
estabelecido, enquanto o sistema de direitos humanos será reforçado pela inclusão
de novos elementos interpretativos até recentemente ignorados.”173
A proteção do meio ambiente como direito humano fundamental foi
apresentada pela primeira vez na Declaração de Estocolmo de 1972, que, em seu
Princípio 1, dispõe que “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade
e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade
tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e
futuras [...].”174 Anos depois, a Declaração do Rio reiterou que “Os seres humanos
[...] têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.” 175 A
influência desses instrumentos de soft law ligando o meio ambiente e o bem-estar
humano teve, ao longo dos anos, seus efeitos replicados em instrumentos
regionais176 de proteção.
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Bosselmann aponta que “A interdependência entre direitos humanos e
proteção ambiental é cada vez mais reconhecida em direito internacional e em
direito interno.” E nesse mesmo sentido, aduz que, “No entanto, fundamentalmente
cada área continua a ser orientada pelo seu próprio regime jurídico. Os direitos
humanos preocupam-se com a proteção do bem-estar individual e o direito
ambiental preocupa-se com a proteção do bem-estar coletivo.” Para ele, ainda há
pouca interpenetração entre ambos os regimes, “mas esta situação pode mudar com
o tempo.”177
Os efeitos das mudanças climáticas têm impactos diretos e indiretos sobre o
gozo efetivo dos direitos humanos. O Relatório do Escritório do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), de janeiro de 2009,
descreve as implicações das mudanças climáticas para uma ampla gama de direitos
humanos: tais como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à habitação, à água, ao
saneamento e à autodeterminação. E aponta que os países onde os efeitos das
mudanças climáticas e degradações ambientais ocorrem são principalmente
vulneráveis ao deslocamento humano, devido à falta de recursos de adaptação
disponíveis, fraca capacidade de implementação de recursos humanos e proteção
dos direitos humanos muitas vezes deficiente.178
Mais recentemente, John H. Knox, perito independente sobre direitos
humanos e meio ambiente, nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos, apontou
em seus relatórios de 2012 e 2013 algumas relações fundamentais entre as duas

11(1).Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços públicos
básicos”. Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das
Mulheres na África, adotado em 11 de julho de 2005, determina que: “Artigo 18.º (1) As mulheres têm
o direito de viver num ambiente saudável e sustentável.” e Artigo 19. As mulheres têm o direito de
gozar plenamente do seu direito ao desenvolvimento sustentável.” Convenção da Comissão
Econômica para a Europa das Nações Unidas (CEE/ONU) sobre Acesso à Informação, Participação
do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente –
“Convenção de Aarhus”, adotada em 25 de junho de 1998 e entrou em vigor em 30 de outubro de
2001. “Artigo 1º. De forma a contribuir para a proteção do direito que qualquer indivíduo, das
gerações atuais ou futuras, tem de viver num ambiente adequado à sua saúde e bem-estar, cada
Parte garantirá os direitos de acesso à informação, participação do público no processo de tomada de
decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente, de acordo com as disposições desta
Convenção.”
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áreas,179 incluindo obrigações dos Estados para adotar marcos legais e institucionais
contra danos ambientais que interfiram no gozo dos direitos humanos, incluindo
grupos vulneráveis da população, e obrigações correspondentes a fornecer
informações, facilitar a participação do público e mecanismos de reparação.180
Depois de definir o cenário global das mudanças climáticas, suas causas e
consequencias dentro do contexto do presente trabalho, este capítulo concentra-se
no âmbito da proteção. Para tanto, examina a relação existente entre direitos
humanos, meio ambiente e mudanças climáticas, apontando a proteção, direta ou
indireta, dada pelos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos
ameaçados pelas mudanças climáticas.

2.1 DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE
Alguns anos depois de finda a Segunda Guerra Mundial a preocupação com o
meio ambiente torna-se uma questão de natureza internacional, e o tema é inserido
no artigo 12181 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(PIDESC), de 1966, onde aparece o direito à saúde ao lado do direito a um nível de
vida adequado. Em que pese a referência ter sido indireta, ficou reconhecido que o
direito a uma vida digna está intrinsicamente ligado a um meio ambiente sadio e
equilibrado.182 Como observa Cançado Trindade, a partir desse momento, “parecia
aberto o caminho para o reconhecimento futuro do direito a um meio ambiente
sadio”.183 Assim, as normas de proteção ao meio ambiente são consideradas “como
um complemento aos direitos do homem, em particular o direito à vida e à saúde
humana.”184
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A proteção ao meio ambiente não é matéria reservada ao domínio exclusivo
da legislação interna dos Estados, mas um dever de toda a comunidade
internacional. A proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza,
principalmente no que diz respeito à vida humana, tem por finalidade tutelar o meio
ambiente em decorrência do direito à sadia qualidade de vida, sendo considerada
uma das vertentes dos direitos fundamentais da pessoa.185
Diante disso, tem-se a inter-relação entre os direitos humanos e o direito ao
meio ambiente, já que, “o direito à vida é hoje universalmente reconhecido como um
direito humano básico ou fundamental. É básico ou fundamental porque o gozo de
direito à vida é uma condição necessária do gozo de todos os demais direitos
humanos”186, incluindo o direito ao meio ambiente sadio. Assim, o meio ambiente foi
inserido na agenda de proteção do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
A conexão entre direitos humanos e a proteção ambiental foi reconhecida
pela primeira vez em 1968187, quando a Assembleia Geral da ONU, na Resolução
2398 (XXII), de 3 de dezembro de 1968, estabeleceu a relação entre a qualidade do
ambiente humano e o gozo de direitos básicos 188, ao reconhecer que a relação entre
o homem o meio ambiente passava por profundas transformações, em função dos
avanços científicos e tecnológicos, e que “os efeitos desses avanços podem trazer
sérios riscos ao bem-estar social e à saúde física e mental do ser humano, bem
como ao efetivo gozo de direitos humanos, tanto em países desenvolvidos quanto
em desenvolvimento.”189
Nessa resolução, a Assembleia Geral determinou a realização, em 1972, de
uma conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Em 15 de
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dezembro de 1969, foi aprovada pela Assembleia Geral a Resolução 2581 (XXIV),
que delineou os contornos da conferência. Assim, o direito fundamental ao meio
ambiente foi reconhecido no plano internacional pela Declaração sobre o Meio
Ambiente Humano190, adotada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, em Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, da qual surgiu o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).191
A Declaração contém 26 princípios e tem a mesma importância para os
Estados do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. No que diz
respeito à proteção internacional do meio ambiente, como um direito humano
fundamental de todos, a Conferência de Estocolmo serviu de referência para a
comunidade internacional. A Declaração de Estocolmo serviu para que as
Constituições supervenientes192 “reconhecessem o meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do Homem, com
sua característica de direitos a serem realizados e direitos a não serem
perturbados.”193
Antes da Declaração de Estocolmo, o meio ambiente era tratado, no plano
internacional, como algo dissociado da humanidade.194 Mesmo não se revestindo da
qualidade de tratado internacional, a Declaração enquadrou-se ao lado de várias
outras declarações memoráveis das Nações Unidas, por exemplo, Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Declaração do Rio de Janeiro sobre
190
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Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, no âmbito do que se convencionou
chamar de soft law.195 A partir da Estocolmo, vários instrumentos foram adotados
reafirmando a ligação intrínseca das questões ambientais com a proteção e garantia
dos direitos humanos.196
O direito ao meio ambiente como direito humano fundamental decorre do
Princípio 1 da Declaração de Estocolmo, que estabelece: “O homem tem o direito
fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas
em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar
de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente
para as gerações presentes e futuras.”
Outro marco importante da Declaração de Estocolmo é o reconhecimento da
soberania dos Estados na exploração dos seus próprios recursos e no
estabelecimento de seus mecanismos de proteção ambiental, nos termos do
Princípio 21:
Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de
direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus
próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a
obrigação de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo,
dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não prejudiquem o meio
ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição
nacional.

Assim, “ficou consagrado o princípio costumeiro segundo o qual a
propriedade deve ser utilizada de tal forma a não prejudicar terceiros, sendo certo
que a sua violação acarreta a responsabilidade civil do Estado violador.”197
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Em 28 de outubro de 1982, a Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução
37/7, na qual proclamou a Carta Mundial da Natureza, marcando o início de um novo
paradigma nos padrões propostos de proteção ambiental, visto que a Carta “enfatiza
a proteção da natureza com um fim em si mesma.”198
Em 1983, a Assembleia Geral da ONU criou a Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente, presidida por Gro Harlem Brundtland. No encerramento das
atividades, em dezembro de 1987, a Comissão entregou seu trabalho à Assembleia
Geral da ONU, que o tornou disponível, sob o título de Relatório Brundtland. 199 “Em
seu relatório, a Comissão classificou em três grandes grupos os problemas
ambientais: problemas ligados à poluição ambiental, problemas ligados à diminuição
dos recursos naturais e problemas sociais ligados à questão ambiental.”200
Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como ECO-92, ou
RIO-92. Foi a primeira conferência diplomática a preocupar-se com o equilíbrio entre
a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico, e resultou na adoção de
normas fundamentais para o Direito Internacional do Meio Ambiente: a ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção das Nações
Unidas sobre Diversidade Biológica, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre o Uso de Florestas e a Agenda
21.201
Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, representantes de 179 países consolidaram uma agenda global
para minimizar os problemas ambientais mundiais. Nesse cenário, foi elaborada a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), na
qual os Governos reconheceram que ela poderia ser propulsora de ações mais
energéticas no futuro a respeito dos chamados “gases causadores de efeito estufa”,
possibilitando a adoção de compromissos adicionais em resposta a mudanças no
conhecimento científico e nas disposições políticas, mediante um processo
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permanente de revisão, discussão e troca de informações.202 Assim, após o período
necessário à ratificação por parte dos Estados, a Convenção entrou em vigor em 21
de março de 1994.
O objetivo da Convenção, segundo o seu artigo 2º, é estabilizar as
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma
interferência antrópica perigosa no sistema climático. O artigo 2º não trata de prazo
no qual o objetivo deve ser alcançado, mas determina que a estabilização deve ser
alcançada em um prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se
naturalmente à mudança do clima, assegurando que a produção de alimentos não
seja ameaçada e permitindo ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira
sustentável.
Em

virtude

das

diferenças

econômicas,

sociais

e

de

nível

de

desenvolvimento, os Estados-Partes são divididos em dois grupos. O Anexo I203 e o
Não Anexo I. O primeiro contém os Estados desenvolvidos, industrializados e ricos e
também os industrializados em processo de transição para uma economia de
mercado204.

No

segundo,

estão

189

Estados

considerados

ainda

em

desenvolvimento.
Com a ideia e o reconhecimento de que os Estados desenvolvidos foram os
maiores responsáveis pela poluição do ar no último século, esses países foram
convocados a arcar com a consequência de seus atos. Assim, a responsabilização
diferenciada, que resultou no estabelecimento de metas de estabilização dos níveis
de emissão de gases de efeito estufa apenas para os Estados desenvolvidos, é
baseada no princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, que está
previsto no artigo 3º da Convenção.
No artigo 4º, parágrafo 1º, a Convenção apresenta as obrigações que são
direcionadas a todas as partes e abrangem principalmente as obrigações de:
elaborar inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa; implementar
programas nacionais e/ou regionais com medidas para mitigar a mudança do clima e
se adaptar a ela; promover o desenvolvimento, a aplicação e a difusão de
tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões
202
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antrópicas de gases de efeito estufa; promover e cooperar em pesquisas científicas,
tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e outras, em observações sistemáticas e no
desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema do clima; promover e
cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à
mudança do clima.
O artigo 4º, parágrafo 2º, prevê obrigações exclusivas aos países
desenvolvidos e países em transição para economia de mercado, enumerados no
Anexo I da Convenção, que é adoção de políticas e medidas nacionais para reduzir
as emissões de gases de efeito estufa e mitigar a mudança do clima. Os parágrafos
3º e 4º do artigo 4º da Convenção apresentam as obrigações dos países arrolados
no Anexo II (países membros da OCDE, embora nem todos possam ser descritos
como países desenvolvidos), que vão auxiliar os países em desenvolvimento –
particularmente os mais vulneráveis à mudança do clima – na implementação de
ações de adaptação e na preparação para a mudança do clima, reduzindo os seus
impactos, e transferir recursos tecnológicos e financeiros para países em
desenvolvimento.Para facilitar a transferência de recursos financeiros aos países em
desenvolvimento, a Convenção estabeleceu mecanismos operacionais como o
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e o Fundo Verde para o Clima (GFC). 205
Como a Convenção foi firmada na forma de Convenção-Quadro por
apresentar apenas objetivos e obrigações gerais e abstratas, a aplicação de seus
preceitos depende de processo de desenvolvimento contínuo por etapas, que é
conduzido pelas instituições previstas na Convenção, que se ocupam das questões
técnicas e práticas de implementação. Assim, a Conferência das Partes (COP),
formada por representantes dos Estados-Partes, é o órgão supremo da Convenção
e tem a responsabilidade de “trabalhar, desenvolver e realizar a Convenção no
futuro por meio de suas decisões e propostas de protocolo.”206
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Após a entrada em vigor da Convenção, a COP se reuniu pela primeira vez
em Berlim, entre 28 de março e 07 de abril de 1995, quando chegou à conclusão de
que as obrigações do artigo 4º, parágrafo 2º, letras “a” e “b” da Convenção não
seriam adequadas para se atingir o objetivo proposto. Assim, decidiram pela criação
de um grupo ad hoc para estudar e propor um protocolo à Convenção, com metas
concretas de redução e emissões de gases que contribuem para o aquecimento
global e serem impostas aos países arrolados no Anexo I.
O acordo sobre o texto do Protocolo foi alcançado na terceira COP em 1997,
na cidade de Quioto. O Protocolo de Quioto entrou em vigor no dia 16 de fevereiro
de 2005, logo após o atendimento às condições que exigiam a ratificação por, no
mínimo, 55 dos Estados-Partes do total de países-membros da Convenção e que
fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total das emissões de dióxido de
carbono no ano de 1990, conforme estabelece o artigo 25 do Protocolo.
O objetivo do Protocolo de Quioto, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, é
a redução de 5% das emissões de gases que contribuem para o aquecimento global
descritos no Anexo A (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbonos,
perfluorcabonos e o hexofluoreto de enxofre), por parte dos países arrolados no
Anexo B207 do Protocolo, no período entre 2008 e 2012, tomando-se como base o
ano de 1990.208 O escopo do protocolo foi prorrogado até 2020, com a "Emenda de
Doha" em 2012.209
De forma a auxiliar os países desenvolvidos e os de economia em transição
para o capitalismo a cumprirem suas metas de redução ou limitação de emissões, o
Protocolo de Quioto contemplou três mecanismos de flexibilização: Comércio de
Emissões, Implementação Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.210
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Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, que aconteceu de 30
de novembro a 12 de dezembro de 2015, em Paris, foi adotado um novo acordo,
conhecido como Acordo de Paris, com o objetivo central de fortalecer a resposta
global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para
lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças.
As Partes da COP 21, ao reconhecerem que as mudanças climáticas
representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para as sociedades
humanas e para o planeta, requereram a mais ampla cooperação possível de todos
os países e sua participação numa resposta internacional eficaz e apropriada, com
vista a acelerar a redução das emissões globais de gases de efeito estufa.211
Assim, ao reconhecer que as mudanças climáticas são uma preocupação
comum da humanidade, a COP 21 estabeleceu que as Partes deverão, ao tomar
medidas para combater as mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar
suas respectivas obrigações em matéria de direitos humanos, tais como o direito à
saúde, os direitos dos povos indígenas, comunidades locais, migrantes, crianças,
pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade, o direito ao
desenvolvimento e à igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e a
igualdade intergeracional.212
A Conferência enfatizou, ainda, a necessidade urgente de resolver a lacuna
significativa entre o efeito agregado dos compromissos de mitigação dos EstadosPartes em termos de emissões anuais globais de gases de efeito estufa até 2020 e
as trajetórias das emissões agregadas consistentes com manter o aumento da
temperatura média global a menos de 2 °C acima dos níveis industriais e promover
esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis préindustriais, sublinhando a urgência de acelerar a implementação da Convenção e
seu Protocolo de Quioto, a fim de ampliar a ambição pré-2020.213
Nesse sentido, decidiram adotar o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, cujo objetivo é
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[...] fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas, no
contexto do desenvolvimento sustentável e os esforços para erradicar a
pobreza, incluindo ao:
(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C
acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da
temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que
isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças
climáticas;
(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das
mudanças climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento
de baixas emissões de gases de efeito estufa, de uma forma que não
ameace a produção de alimentos;
(c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas
emissões de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao
214
clima.

A fim de alcançar o objetivo de longo prazo de temperatura definido no Artigo
2, as Partes têm como objetivo atingir um pico global das emissões de gases de
efeito estufa o mais rápidamente possível, utilizando para isso o melhor
conhecimento científico disponível, de modo a alcançar um equilíbrio entre as
emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito
estufa na segunda metade deste século. Cada Parte deverá preparar, comunicar e
manter sucessivas contribuições nacionalmente determinadas que pretendam
alcançar e devem buscar medidas domésticas de mitigação, visando alcançar os
objetivos de tais contribuições.215
O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para
reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento
sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura
média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar
esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis préindustriais.
Para que começasse a vigorar, o Acordo de Paris tinha que alcançar duas
metas, a primeira era a ratificação de 55 Estados membros, que foi alcançada no
final de setembro de 2016. E a segunda meta era alcançar o total de 55% das
emissões globais de GEE, que foi alcançada em outubro de 2016. Nesse sentido, se
faz necessária a ratificação de pelo menos 55 países responsáveis por 55% das
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emissões de GEE. Com isso, o Acordo entrou em vigor em novembro 2016, ou seja,
30 dias após serem alcançados os dois patamares mínimos.216
Cabe ainda destacar a adoção pela Assembleia Geral da ONU das chamadas
Metas de Desenvolvimento do Milênio (The Millenium Development Goals), em
2002, e a realização das conferências mundiais sobre o desenvolvimento
sustentável, em Johannesburgo, conhecidas como RIO+10, também em 2002, e a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida
como Rio+20, ocorrida no Rio de Janeiro, em 2012. Em ambas, “é reconhecida a
urgência de se fazer cessar a degradação contínua do meio ambiente global”. Além
disso, nessas Conferências, foram estabelecidas metas a serem cumpridas até o
final da segunda década do século XXI, tais como a redução do número de pessoas
que sofrem com a fome, sem acesso a água potável e sem acesso a saneamento
básico.217
O direito fundamental à preservação do meio ambiente e o direito à vida
foram proclamados na Declaração de Estocolmo, que assegurou a “correlação de
dois direitos fundamentais do Homem: o direito ao desenvolvimento e o direito a uma
vida saudável”218. A Declaração de Estocolmo ainda estabelece as relações entre
meio ambiente, desenvolvimento, condições de vida favoráveis, dignidade, bemestar e direitos individuais, o que inclui o direito à vida, num meio ambiente que
permita usufruir de uma vida digna, com a finalidade, também, de preservar e
melhorar o meio ambiente, para as gerações atuais e futuras.219
A Declaração de Estocolmo deve ser compreendida em paralelo com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pois a conjugação de ambos
os textos demonstra o caráter de direito humano fundamental do meio ambiente.220
O Relatório Stern apontou que as mudanças climáticas afetarão os elementos
básicos da vida das pessoas em todo o mundo, tais como: acesso à água, à
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produção de alimentos, à saúde e ao meio ambiente.221 Caney também identificou
vários direitos humanos que estão ameaçados pelas mudanças climáticas, incluindo
o direito à vida, o direito à saúde e o direito à subsistência. 222As mudanças
climáticas são, portanto, uma ameaça direta e indireta a alguns dos direitos
humanos mais básicos, como será apresentado no item seguinte.

2.2

A

INTER-RELAÇÃO

ENTRE

DIREITOS

HUMANOS

E

MUDANÇAS

CLIMÁTICAS

Como apresentado no primeiro capítulo, é amplamente reconhecido que as
mudanças climáticas antropogênicas têm efeitos nocivos para muitos seres
humanos e, em particular, para os mais vulneráveis. De acordo com Bell, as
mudanças climáticas antropogênicas violam direitos humanos à vida, à segurança, à
subsistência e à saúde, que ele chama de direitos básicos. Para esse autor, as
mudanças climáticas antropogênicas são um caso em que ações humanas
ameaçam violar direitos humanos.223
No mesmo sentido, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos durante a COP13, realizada em Bali, em 2007, enfatizou o
impacto das mudanças climáticas sobre os direitos humanos, apontando que o
aquecimento global pode resultar em centenas de milhões de pessoas que sofrem
de fome, desnutrição, escassez de água, inundações, secas, stress térmico,
doenças provocadas por eventos climáticos extremos, perda de meios de
subsistência e deslocamento permanente. Com efeito, as mudanças climáticas
constituem uma ameaça direta a uma vasta gama de direitos fundamentais
universalmente reconhecidos, como os direitos à vida, aos alimentos, à habitação
adequada, à saúde e à água.224
A ligação entre o deslocamento ambiental e os direitos humanos não está
totalmente ausente da arena internacional. Em 1990, a Sub Comissão de Prevenção
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de Discriminação das Minorias nomeou Fatma Shora Ksentini como sua Relatora
Especial de Direitos Humanos para o Meio Ambiente. O seu relatório final, em 1994,
incluiu um projeto de princípios sobre direitos humanos e ambiente elaborado por um
grupo de peritos, declarando que todos têm “direito a uma segurança, um ambiente
saudável e ecologicamente saudável” e enumerando uma série de direitos conexos,
incluindo o direito à liberdade de poluição, à proteção e preservação do ar, do solo,
da água, do gelo marinho, da flora e da fauna, a alimentos e água seguros e
saudáveis e informações sobre o ambiente.225
As mudanças climáticas e os direitos humanos foram explicitamente ligados
em dezembro de 2005, quando uma aliança dos Inuit do Canadá e dos Estados
Unidos, liderada por Sheila Watt-Cloutier, apresentou uma petição à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).226
A petição alegava que os direitos humanos dos reclamantes tinham sido
violados e estavam sendo violados em grande parte devido à falha dos Estados
Unidos em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.227Alegou-se, também,
que o excesso de emissões é inconsistente com os direitos indígenas, violando tanto
os direitos à natureza material quanto à imaterial dos povos indígenas. As mudanças
climáticas não permitem que os índios continuem a praticar suas tradições e isso
viola o direito à propriedade privada, o patrimônio cultural, a saúde física e mental, a
segurança e a segurança de seus meios de subsistência.228 Nas palavras da
petição: “Os impactos das mudanças climáticas, causados por atos e omissões dos
Estados Unidos, violam os direitos humanos fundamentais do Inuit protegidos pela
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros instrumentos
225
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internacionais.” Esses direitos incluem: “direito aos benefícios da cultura, à
propriedade, à preservação da saúde, à vida, à integridade física, à segurança e aos
meios de subsistência, à residência, ao movimento e à inviolabilidade do lar.” 229 E
acrescenta: “Proteger os direitos humanos é a responsabilidade mais fundamental
das nações civilizadas.” Assim, “Como as mudanças climáticas estão ameaçando a
vida, a saúde, a cultura e os meios de subsistência dos Inuit, é responsabilidade dos
Estados Unidos, como a maior fonte de gases de efeito estufa, tomar medidas
imediatas e efetivas para proteger os direitos dos Inuit”.230
A petição dos Inuit buscou estabelecer que os Estados Unidos haviam violado
suas obrigações por não terem tomado medidas eficazes para reduzir as emissões
de gases com efeito de estufa. A petição detalhou os efeitos da elevação das
temperaturas do Ártico sobre a capacidade dos Inuit de desfrutar de uma ampla
variedade de direitos humanos, incluindo o direito à vida (derretimento de gelo,
tornado as viagens mais perigosas), à propriedade (à medida que ocorre o
derretimento do gelo, eles são forçados a abandonar suas casas tradicionais) e à
saúde (a nutrição piora à medida que diminuem os animais dos quais os Inuit
dependem para o sustento). A petição ligava o aumento das temperaturas a níveis
crescentes de gases de efeito estufa e, em particular, falha dos Estados Unidos em
tomar medidas efetivas para reduzir suas emissões. Os Inuit pediram socorro
específico, inclusive que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
recomendasse que os Estados Unidos adotassem medidas obrigatórias para limitar
suas emissões de gases de efeito estufa e cooperassem nos esforços das nações
para limitar tais emissões ao nível global.231
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Embora, em última instância, a Comissão não julgasse admissível o caso dos
Inuit, convidou os peticionários, da Aliança Inuit, a solicitar uma audiência pública
sobre a ligação entre o aquecimento global e os direitos humanos, que ocorreu
posteriormente em 1º de março de 2007.

Nessa ocasião, os Comissários

perguntaram como os Estados em particular poderiam ser responsabilizados por
ações também conduzidas em vários outros Estados. Martin Wagner, conselheiro
dos peticionários apontou que cada Estado é responsável separadamente e em
conjunto.232
O caso dos Inuit introduziu a ideia de que, ao invés de ser um fenômeno
global e intangível que pertence diretamente às ciências naturais, a mudança
climática global é, de fato, um processo humano com causa e efeito humanos
demonstráveis.233 O caso foi inovador em vários aspectos. Não só confrontou um
tribunal internacional com as sérias consequências dos direitos humanos do
aquecimento global como também juntou os pontos entre “atos e omissões” do
governo dos Estados Unidos (e outros emissores) e o sofrimento de determinados
povos localizados em territórios sensíveis ao clima.234 O argumento de que os
direitos à cultura e à saúde (entre outros) foram efetivamente violados pelas ações
dos poluidores – e, por extensão, o governo que não conseguiu detê-los – utilizou
plausivelmente a norma de direitos humanos, amplamente aceita, que governos e
atores privados têm, no mínimo, uma obrigação negativa de desistir de ações
prejudiciais que levam a violações de direitos sociais e econômicos.235 O caso
procurou também responsabilizar um Estado por atividades empreendidas em vários
Estados diferentes, aplicando o princípio da UNFCCC de “responsabilidades
comuns, mas diferenciadas”. 236
O caso dos Inuit sugere como os tribunais de direitos humanos podem tomar
emprestado, como fizeram em outras questões, princípios gerais de litígios de
responsabilidade civil. Por exemplo, é comum, em litígios ambientais, onde há
poluidores numerosos, um tribunal deslocar o ônus da prova e responsabilizar o réu,
a menos que ele possa mitigar a responsabilidade, provando a responsabilidade
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proporcional de outros transgressores. Assim, “sob as teorias da responsabilidade
solidária, cada infrator é considerado responsável por todo o dano em algumas
circunstâncias. Essas doutrinas servem para dissuadir a poluição de todos e garantir
maior probabilidade de reparação para as vítimas.”237
Em 17 de julho de 2007, o então presidente das Maldivas, Maumoon Abdul
Gayoom, fez um discurso na Royal Commonwealth Society em Londres para marcar
o vigésimo aniversário da defesa das Maldivas sobre a questão das mudanças
climáticas. O Presidente concluiu que, para mudar a situação, o mundo precisaria
reconceitualizar as mudanças climáticas como uma questão profundamente humana
com causas humanas e consequências humanas, que o mundo teria que
compreender a “dimensão humana das mudanças climáticas”, incluindo os efeitos
das mudanças climáticas sobre os direitos humanos.238
Em novembro de 2007, as Maldivas convocaram uma Conferência dos
Pequenos Estados Insulares para abordar esses efeitos e as suas implicações.
Como resultado da reunião, foi adotada a Declaração de Malé sobre a Dimensão
Humana das Mudanças Climáticas Globais,

239

e apelou ao Conselho de Direitos

Humanos das Nações Unidas para tratar a questão com urgência. 240 Em vez de
prosseguir uma decisão judicial contra um único Estado, as Maldivas tentaram ligar
as mudanças climáticas com os direitos humanos por meio de um processo menos
conflituoso, mais político, objetivando influenciar a negociação para um novo acordo
climático.241
A Declaração de Malé foi levada à XIII Conferência das Partes da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 13), em Bali, e foi
apresentada aos governos mundiais. O presidente das Maldivas, representando os
Pequenos Estados insulares, apontou que as mudanças climáticas deviam ser vistas
não apenas como um perigo para os sistemas naturais, mas também como uma
ameaça direta à sobrevivência e ao bem-estar do ser humano, chamando para um
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esforço internacional urgente para salvaguardar vidas humanas, lares, direitos e
meios de subsistência.242
Em 28 de março de 2008, as Maldivas, juntamente com 78 copatrocinadores
de todos os grupos regionais243, garantiram a adoção, por consenso, da Resolução
n. 7/23 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre “Direitos
Humanos e Mudança Climática” e, pela primeira vez em uma resolução oficial da
ONU, declarou explicitamente que “as mudanças climáticas representam uma
ameaça imediata e de longo alcance para as pessoas e comunidades em todo o
mundo e têm implicações para o pleno gozo dos direitos humanos”.244
Através da Resolução 7/23 foi solicitado ao Escritório do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) que preparasse um
estudo analítico detalhado sobre a relação entre as mudanças climáticas e os
direitos humanos, a ser apresentado ao Conselho antes de sua décima sessão.
Solicitou ainda que o estudo e um resumo do debate no Conselho fossem enviados
à Conferência das Partes da UNFCCC antes da 15ª Conferência das Partes da
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP15), a
fim de informar as negociações.245
Ao preparar o relatório, o ACNUDH enfrentou duas questões jurídicas: “(1) as
mudanças climáticas violam os direitos humanos? e (2) que obrigações de direitos
humanos, se houver, são impostas aos Estados em relação às mudanças
climáticas?”. Assim, em resposta à primeira pergunta, o relatório do ACNUDH
“afirma que as mudanças climáticas têm e terão uma série de efeitos sobre os
direitos humanos, mas declina concluir que as mudanças climáticas violam as leis
dos direitos humanos.” Em resposta à segunda questão, “adota a posição de que os
Estados têm, contudo, obrigações legais para com aqueles cujos direitos são
afetados pelas mudanças climáticas e que essas obrigações se estendem
extraterritorialmente [...]”.246
A fim de responder às preocupações de alguns Estados expressas durante as
negociações da Resolução 7/23 nas áreas que o ACNUDH não tem os
conhecimentos relacionados às mudanças climáticas, o ACNUDH utilizou o 4º
Relatório do IPCC como uma base científica, sobre a qual sua subsequente análise
dos direitos humanos foi construída.247 E para o problema jurídico associado à
ligação entre as mudanças climáticas e os direitos humanos, o Relatório utilizou a
Declaração de Estocolmo, de 1972, que “reflete um reconhecimento geral da
interdependência e inter-relação dos direitos humanos e do meio ambiente”, bem
como ao fato de que os órgãos de direitos humanos das Nações Unidas
reconhecem o vínculo intrínseco entre o meio ambiente e a realização de uma série
de direitos humanos.248
Em 15 de janeiro de 2009, o ACNUDH publicou o seu relatório sobre as
mudanças climáticas e os direitos humanos, depois de receber as observações de
Estados, agências internacionais e organizações não governamentais. Segundo
Limon, embora o Relatório seja extremamente conservador em sua análise e
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conclusões, é, no entanto, “altamente significativo porque marca uma ruptura
definitiva com os argumentos sobre se há realmente uma relação entre a mudança
climática e os direitos humanos”, apontando, assim, “para um novo debate sobre as
implicações e respostas necessárias a essa relação”.249
O Relatório do ACNUDH descreve a forma como a realidade empírica e as
projeções dos efeitos adversos das mudanças climáticas sobre o gozo efetivo dos
direitos humanos se relacionam com as obrigações assumidas pelos Estados nos
tratados internacionais de direitos humanos. O Relatório afirma que o aquecimento
global terá potencialmente implicações para toda a gama de direitos humanos, mas
que certos direitos são mais diretamente afetados pelos impactos relacionados às
mudanças climáticas. Esses direitos incluem o direito à vida, à alimentação
adequada, à água, à saúde, a uma habitação adequada e à autodeterminação. Além
disso, embora essas implicações afetem pessoas e comunidades em todo o mundo,
certos países – incluindo os pequenos Estados insulares e os países propensos a
inundações, secas e desertificação – são particularmente vulneráveis.250
O Relatório aponta também que “a vulnerabilidade devido à geografia é
muitas vezes agravada por uma baixa capacidade de adaptação”, significando que
os pobres são especialmente afetados.251 Além disso, as mudanças climáticas
servem para ampliar as vulnerabilidades existentes, o que significa que os direitos
de grupos como os das crianças, das mulheres, das minorias, dos idosos e das
pessoas com deficiência estão desproporcionadamente ameaçados.

Por fim, o

Relatório deixa claro que as medidas tomadas para mitigar e adaptar os efeitos das
mudanças climáticas têm também implicações nos direitos humanos.252
Após a publicação do Relatório do ACNUDH, pode-se afirmar que não há
qualquer dúvida, legal ou não, de que as mudanças climáticas têm implicações
sérias e generalizadas para o pleno gozo dos direitos humanos.253
Em 25 de março de 2009, durante a 10ª Sessão, o Conselho de Direitos
Humanos da ONU aprovou, por consenso e com 89 copatrocinadores, a Resolução
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10/4 sobre direitos humanos e mudanças climáticas.254 A Resolução 10/4 responde
ao Relatório do ACNUDH, apresentando algumas conclusões do estudo e
delineando algumas etapas a seguir. Em relação à Resolução 7/23, a Resolução
10/4 salienta que “os efeitos relacionados com as mudanças climáticas têm um
leque de implicações, diretas e indiretas, para o gozo efetivo dos direitos
humanos”255 e lista os direitos particularmente afetados: à vida, à alimentação
adequada, ao mais alto padrão possível de saúde, à moradia adequada e à autodeterminação, além de obrigações de direitos humanos relacionados a água potável
e saneamento. Afirma, ainda, que os efeitos das mudanças climáticas serão mais
penosos para os direitos das pessoas que já se encontram em situação de
vulnerabilidade devido a fatores como a geografia, a pobreza, o gênero, a idade, o
estatuto de indígenas ou de minorias e a deficiência.256
Nesse sentido Limon indaga, “se as mudanças climáticas, tal como exposto
pelo Conselho Internacional sobre Política de Direitos Humanos (ICHRP, sigla em
inglês) e confirmado pela Resolução 10/4, realmente têm implicações sérias,
difundidas, profundas e complexas para os direitos humanos, então o que [...] deve
ser feito sobre isso?” Dando sequência à sua ponderação, argumenta que “se as
mudanças climáticas têm graves e abrangentes implicações para os direitos
humanos para milhões de pessoas em todo o mundo, e especialmente quando
essas implicações incluem direitos fundamentais como a vida e a autodeterminação”, afetando principalmente os mais fracos e vulneráveis, a comunidade
internacional tem o dever de responder. E, no seu entendimento, a comunidade
internacional já está respondendo através da adoção de vários Estados a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC).257
Ele questiona ainda se os “princípios, as leis e os mecanismos dos direitos
humanos podem ser utilizados para alavancar uma resposta mais eficaz às
mudanças climáticas, dentro ou fora da UNFCCC”. Em resposta, analisa que, em
primeiro lugar, “uma perspectiva de direitos humanos ajuda a mudar o foco do
debate internacional sobre a mudança climática, mais diretamente sobre os
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indivíduos e os efeitos das mudanças climáticas em suas vidas.” Tudo isso se
justifica, conforme sua argumentação, em razão de que “o mundo falhou em
humanizar as mudanças climáticas”, pois “humanizando as mudanças climáticas,
cria-se assim um imperativo ético de atuar que pode, com o tempo, se traduzir em
obrigações legais: „O pensamento dos direitos humanos habitualmente reside como
imperativos éticos dentro de um marco legal‟”.258
No segundo argumento, Limon defende que “o uso de um quadro de direitos
humanos ajuda a amplificar as vozes daqueles que são desproporcionalmente
afetados pelas mudanças climáticas - as pessoas pobres, marginalizadas e
vulneráveis (incluindo mulheres, crianças, grupos indígenas e idosos)”, pois “de
outra forma não seriam ouvidas e [...] se tivesse poderes para fazê-lo, poderiam dar
um importante contributo para a melhoria da política das mudanças climáticas.”259
Em terceiro lugar, ele aponta que se deve colocar o debate sobre as
mudanças climáticas ao nível de pessoas individuais, todas elas com igual estatuto
ao abrigo do direito internacional. Pois, centralizando a atenção nos indivíduos e
fornecendo um conjunto de valores internacionalmente acordados em torno dos
quais as respostas políticas podem ser negociadas e motivadas, “o pensamento
sobre os direitos humanos também tem o potencial de contribuir qualitativamente
para a construção de melhores respostas políticas tanto em nível nacional como
internacional.”260
Limon, seguindo sua análise, aduz que “o quadro de direitos humanos [...] tem
o potencial de ajudar, enfatizando a cooperação internacional.”261 Como observa o
ACNUDH, “as mudanças climáticas só podem ser efetivamente atendidas através da
cooperação de todos os membros da comunidade internacional”. 262 Lembra, ainda,
que “a cooperação internacional para promover e proteger os direitos humanos está
no cerne da Carta das Nações Unidas.”263 Nesse sentido, pertinente pontuar que “a
importância dessa cooperação está expressamente prevista nas disposições do
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Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da Convenção
sobre os Direitos da Criança, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento”.264
Os principais tratados de direitos humanos apontam para um entendimento
juridicamente mais vinculativo das obrigações dos Estados-Partes no âmbito desses
tratados.265 Por exemplo, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no
Comentário Geral nº. 3, afirma que: “De acordo com os artigos 55 e 56 da Carta das
Nações Unidas, com princípios bem estabelecidos de direito internacional e com as
disposições do próprio Pacto, a cooperação internacional para o desenvolvimento e,
portanto, a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais é uma obrigação
de todos os Estados.”266
Ainda que esse “Comentário Geral não tenha sido escrito tendo em mente as
mudanças climáticas [...] as obrigações que ele identifica são claramente aplicáveis
ao caso das mudanças climáticas”. Por exemplo, estabelece uma obrigação positiva
de prestar assistência e com relação, a mitigação, aponta para uma obrigação
negativa de reduzir as emissões.267 O Comitê dos Direitos da Criança vai além ao
argumentar no Comentário Geral nº. 5 que “os Estados que ratificam as convenções
de direitos humanos assumem „obrigações não só de implementá-las dentro de sua
jurisdição, mas também contribuem, através da cooperação internacional268‟”
O ACNUDH, no seu Relatório, aponta que os Estados têm obrigações legais
para: (1) abster-se de interferir com o gozo dos direitos humanos em outros países;
(2) tomar medidas para impedir que terceiros (por exemplo, empresas privadas)
sobre os quais eles detêm influência interfiram no gozo dos direitos humanos em
outros países; (3) tomar medidas através da assistência e cooperação internacional,
dependendo da disponibilidade de recursos, para facilitar o cumprimento dos direitos
humanos em outros países, incluindo assistência em casos de desastre, assistência
de emergência e assistência a refugiados e pessoas deslocadas; (4) assegurar que
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os direitos humanos recebam a devida atenção nos acordos internacionais e que
tais acordos não afetem negativamente os direitos humanos.269
Knox aduz que essa é, talvez, a contribuição mais importante e inovadora do
Relatório do ACNUDH, tanto para a evolução do direito dos direitos humanos, no
que se refere à cooperação internacional, quanto, potencialmente, para a evolução
das políticas das mudanças climáticas.270 Em síntese, o Relatório do ACNUDH
sugere que todos os Estados-Partes do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais têm uma obrigação legal, através da cooperação
internacional, ou seja, através da UNFCCC, de reduzir as emissões de gases de
efeito estufa para níveis compatíveis com o pleno gozo dos direitos humanos, bem
como de financiar medidas de adaptação em países vulneráveis e de assegurar que
os acordos internacionais sobre mudanças climáticas adotados pelos EstadosPartes da UNFCCC, através do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris, sejam
coerentes com as obrigações de direitos humanos ou que, pelo menos, não afetem
negativamente os direitos humanos.271
Fica evidente, portanto, que os impactos das mudanças climáticas limitam o
gozo dos direitos humanos nas regiões afetadas e, nesse sentido, Pardel aponta
algumas razões que reforçam a necessidade de aplicação dos direitos humanos às
vítimas das mudanças climáticas. Em primeiro lugar, ele baseia-se na consideração
de que os direitos humanos são universalmente aplicáveis, independentemente das
causas específicas de deslocamento, sejam causadas por secas, subida do nível do
mar e catástrofes naturais ou de qualquer outro fator. Nesse sentido, “os direitos
humanos são direitos intangíveis de todas as pessoas, independentemente dos
Estados de que são nacionais tenham ratificado as convenções que os protegem”,
em particular a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; o Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966; o Pacto Internacional sobre
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966; a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres de 1979; e a
Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.272
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Em segundo lugar, como os direitos civis e políticos têm sido tradicionalmente
concebidos com um viés negativo, “os Estados não são necessariamente obrigados
a responder proativamente para proteger o exercício desses direitos, como seria de
prevenção das mudanças climáticas perigosas.” No entanto, para Pardel, essa
perspectiva foi ultrapassada pela realidade atual, pois o Comitê das Nações Unidas,
responsável pelo controle do cumprimento do Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos, confirmou que os direitos civis e políticos consagrados no Pacto
impõem uma obrigação de diligência aos Estados para impedir a ação de entidades
privadas que iria privar outros do gozo desses direitos.273
Como terceiro motivo, Pardel aponta que a violação dos direitos humanos é
geralmente atribuída aos infratores diretamente responsáveis pelo ato ou pela
omissão que causou a violação de tais direitos. As mudanças climáticas não se
encaixam completamente dentro desse modelo, pois vários atores contribuem para o
aquecimento global e seu impacto negativo sobre a vida de milhões de pessoas.274
Como os direitos humanos afirmam, em geral, a obrigação dos Estados de
proteger esses direitos dentro dos Estados, a partir disso, “pode-se deduzir uma
atribuição de responsabilidades aos Estados pelas violações dos direitos humanos
causados pela ausência de respostas frente à crise climática.” Portanto, “os
impactos das mudanças climáticas ocorrem em todos os países e as violações mais
flagrantes dos direitos humanos causados por crises climáticas vai acontecer em
países que têm feito pouco para as emissões de gases de efeito estufa e que afetam
em primeiro lugar”, e “principalmente aqueles que não tinham responsabilidade pelo
aumento dessas emissões.”275
O Conselho de Direitos Humanos tem desempenhado um papel fundamental
ao chamar a atenção para as implicações dos direitos humanos e das mudanças
climáticas. Primeiro, em 2009, através da Resolução 7/23, na qual expressou
preocupações com o fato de que as mudanças climáticas estabeleciam uma ameaça
imediata de atingir as populações e as pessoas ao redor do mundo e solicitou ao
Escritório do Alto Comissário Direitos Humanos a elaboração do estudo sobre a
relação entre as mudanças climáticas e os direitos humanos. E, depois de
considerar o estudo, ao adotar, em março de 2009, a Resolução 04/10,
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reconhecendo inequivocamente que os impactos associados às mudanças
climáticas apresentam uma multiplicidade de implicações, diretas e indiretas, para o
gozo efetivo dos direitos humanos. Da mesma forma, vários procedimentos
especiais do Conselho de Direitos Humanos começaram a considerar as implicações
das mudanças climáticas, os seus efeitos e as políticas relacionadas com os direitos
específicos em contextos particulares.
Portanto, como aponta Bosselmann, “a preocupação com a proteção dos
direitos humanos e a preocupação com a proteção do ambiente reforçam-se
mutuamente”, pois “os direitos humanos e o direito do ambiente são ambos
necessários para garantir melhores condições de vida.”276 Porém, como ainda não
existem normas legais internacionais que tenham por objeto particular a proteção
das pessoas afetadas pelas mudanças climáticas, o tópico seguinte interliga os
impactos sociais e humanos das mudanças climáticas às normas do quadro de
proteção internacional dos direitos humanos.

2.3 IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO
DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO DE
EXEMPLOS ILUSTRATIVOS

O reconhecimento de que os danos ambientais podem interferir no pleno gozo
dos direitos humanos não é novo, data do início do movimento ambiental moderno.
Na resolução de 1968, que decidiu convocar a Conferência de Estocolmo, a
Assembleia Geral, no preâmbulo de sua Resolução 2398 (XXIII), observou sua
preocupação com os efeitos da “deterioração contínua e acelerada da qualidade do
ambiente humano [...] na condição do homem, do seu bem-estar físico, mental e
social, da sua dignidade e do seu gozo dos direitos humanos fundamentais, tanto
nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvido.”277 O primeiro
parágrafo da proclamação da Declaração de Estocolmo de 1972 dispõe que “Os
dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para
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o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive
o direito à vida mesma.”
Como já analisado, os direitos humanos são vulneráveis à degradação
ambiental, na medida em que o pleno gozo de todos os direitos humanos depende
de um ambiente de cooperação. No entanto, alguns direitos humanos são mais
susceptíveis do que outros a certos tipos de ameaças/danos ambientais, como
evidenciado pelo Relatório do ACNUDH, que concluiu que as mudanças climáticas
representam e representarão ameaças diretas e indiretas a muitos direitos, incluindo:
os direitos à vida e aos alimentos, como resultado da desnutrição e eventos
climáticos extremos; o direito à água, como resultado do derretimento dos glaciares
e da redução da cobertura de neve; e o direito ao mais alto padrão possível de
saúde, como consequência da desnutrição, condições climáticas extremas e uma
incidência crescente de malária e outras doenças que prosperam em climas mais
quentes. O Relatório, também, observou que o aumento do nível do mar causado
pelo aquecimento global ameaça a própria existência de pequenos Estados
insulares, o que tem “implicações para o direito à autodeterminação, bem como para
toda a gama de direitos de que os indivíduos dependem do Estado para sua
proteção.”278
Portanto, no campo das mudanças climáticas, são apontadas várias ameaças
para o gozo efetivo dos direitos humanos. A análise a seguir examina, de forma
exemplificativa, os direitos humanos protegidos pelo direito internacional público que
podem ser, ou já estão sendo, impactados negativamente pelas mudanças
climáticas. Trata-se de direitos que são objeto de tratados assinados pela grande
maioria dos países e que os Estados-partes têm a obrigação de respeitar, proteger e
cumprir as obrigações e que incidem principalmente no âmbito do Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção-Quadro
das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. A análise centra-se nos direitos à
vida, à alimentação, à saúde, à habitação e à água, autodeterminação
argumentando que esses e outros direitos estão atualmente sob o risco dos
impactos climáticos.
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2.3.1 O direito à vida

As mudanças climáticas têm implicações diretas e indiretas às vidas
humanas. O 4º Relatório do IPCC projeta com alta confiança um aumento de
pessoas que sofrerão de morte, doença e lesões causadas por ondas de calor,
inundações, tempestades, incêndios e secas. Do mesmo modo, as mudanças
climáticas afetarão o direito à vida através de um aumento da fome e da desnutrição
e de perturbações relacionadas com o crescimento e o desenvolvimento das
crianças; morbidade cardiorrespiratória e mortalidade relacionada ao ozônio no nível
do solo.279
O direito à vida é explicitamente protegido na Declaração Universal dos
Direitos Humanos.280 É, portanto, um direito fundamental para os direitos
humanos.281 Está estabelecido também no Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos (PIDCP)282, na Convenção sobre os Direitos da Criança283 e em três
tratados regionais de direitos humanos: Convenção Europeia de Direitos
Humanos;284 Convenção Americana de Direitos Humanos285e; Carta Africana dos
Direitos Humanos e dos Povos.286
O Comitê de Direitos Humanos observou que “o direito à vida enunciado no
primeiro parágrafo do artigo 6 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é o
direito supremo do qual nenhuma derrogação é permitida mesmo em tempo de
emergência pública.”287
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A essência do jus cogens do direito à vida enfatiza a importância dos Estados
de tomarem medidas positivas para a sua proteção. A Comissão de Direitos
Humanos reforçou essa ideia no âmbito do seu Comentário Geral n.º 31,
reconhecendo que os Estados-Partes têm obrigações positivas e negativas. Os
Estados são obrigados a tomar medidas positivas para proteger a vida humana,
reduzir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida, e erradicar a fome, a
desnutrição e as epidemias.288
A Convenção sobre os Direitos da Criança vincula explicitamente o direito à
vida à obrigação dos Estados de “garantir ao máximo possível a sobrevivência e o
desenvolvimento da criança.”289 O direito à sobrevivência e ao desenvolvimento
deve ser implementado de forma holística, através da aplicação de todas as outras
disposições da Convenção, incluindo direitos à saúde, alimentação adequada,
segurança social, um padrão adequado de vida, um ambiente saudável e seguro.290
A petição dos lnuit à Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontou
os efeitos adversos das mudanças climáticas sobre o seu direito à vida, afirmando
que as mudanças no gelo e na neve comprometem a vida dos indivíduos. A petição
destacou a responsabilidade do governo dos Estados Unidos pelas medidas
adequadas para combater as mudanças climáticas.291 Apesar da rejeição da petição
dos lnuit pela Comissão, em outras ocasiões, apontou que a realização do direito à
vida, à segurança física e à integridade está necessariamente relacionada ao
ambiente físico.292 Nesse contexto, a Comissão não limitou sua interpretação do
direito à vida ao artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos como
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A conexão entre o direito à vida e à saúde e o papel do Estado na proteção
desses direitos também foram enfatizados pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, primeiramente na Comunidade Yanomami v. Brasil e depois na
Comunidade Javícola Sawhoyamaxa v. Paraguai294, cada um dos quais envolvia a
vida e o bem-estar das populações indígenas.
No caso Yanomami v. Brasil,295 a Comissão estabeleceu o nexo entre a
qualidade ambiental e o direito à vida, em resposta a uma petição em nome dos
índios Yanomami. A petição alegava que o governo brasileiro havia violado a
Declaração Americana de Direitos Humanos em razão da construção de uma
rodovia que atravessa o território Yanomami e pela autorização da exploração dos
recursos naturais de suas terras. A Comissão entendeu que o Brasil havia violado os
direitos dos Yanomami à vida, à liberdade e à segurança pessoal, garantidos pelo
artigo 1 da Declaração, assim como os direitos à residência e ao movimento (art. 8)
e o direito à preservação da saúde e bem-estar (art. 11).296
O direito à vida é garantido pelas obrigações positivas dos Estados. Nos dois
casos, constata-se que o sistema Interamericano, ao promover diretamente a
proteção do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, sustenta que os
Estados devem tomar as medidas legais necessárias para prevenir a violação do
direito à vida.297
No Tribunal Europeu de Direitos Humanos, várias alegações de violações do
artigo 2º da Convenção Europeia de Direitos Humano já foram respondidas, mas os
casos específicos envolvendo deslocamento motivado pelo ambiente são o Caso
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BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 101.
294
No caso Javícola Sawhoyamaxa v. Paraguai, o Tribunal reconheceu que o Paraguai não protegeu
o direito à vida do Sawhoyamaxa, ao não proteger suas terras e deslocá-las para áreas periféricas de
estrada, fazendo com que perdessem seus meios tradicionais de subsistência. Sawhoyamaxa v.
Paraguai. Comissão Interamericana. Séria C. n. 146, 29 de março de 2006. BORGES, International
Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based protection paradigm, p.
101.
295
YANOMAMIS v. Brasil. Comissão Interamericana, 1985. Caso 7615, Relatório Anual – 1984-1985,
OEA. Ser.L/V/II.66, Doc. 10, rev.1 (1985).
296
FONSECA, Fúlvio Eduardo. Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria
ambiental: a participação de indivíduos e organizações não governamentais. In: Revista Ambiente e
Sociedade. v. XVIII, n. 2, p. 243-259, jul.-dez., 2010, p. 246.
297
BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 101.
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Budayeva v. Rússia, que trata do fracasso do Estado em prevenir um deslizamento
de terra que destruiu uma barragem, levando a oito mortes, e o Caso Ôneryildiz v.
Turquia, contra a explosão de metano em uma planta de resíduos, deixando 26
mortes e ferindo 11 pessoas. Em ambos os casos, o Tribunal enfatizou a importância
de o Estado não dispor de um quadro adequado para prevenir as ameaças ao direito
à vida e a necessidade de os Estados tomarem medidas positivas para proteger
aqueles cujas vidas possam estar em risco dentro de sua jurisdição.298
No contexto dos deslocamentos relacionados com as mudanças climáticas,
esse reconhecimento apresenta duas implicações: em primeiro lugar, a necessidade
dos Estados de dispor de cuidados adequados para proteger o direito à vida,
prevenindo e reduzindo o risco da sua violação e, em segundo lugar, a condenação
dos Estados pelas suas irresponsabilidades em não abordar proativamente o
problema das mudanças climáticas ou por não cumprir com as medidas de redução
de emissões de gases com efeito de estufa.299
A proteção do direito à vida, em geral e no contexto das mudanças climáticas,
está intimamente relacionada com medidas para o cumprimento de outros direitos,
como os relacionados com alimentos, água, saúde e habitação, que se traduzem no
direito a condições de vida adequadas.
2.3.2 Direitos a condições de vida adequada

A Declaração Universal dos Direitos Humanos protege reconhece o direito de
todos a um adequado padrão de vida, assegurando, para si e sua família, saúde e
bem-estar.300 O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais
reconhece, também, o direito de todos a um nível de vida adequado para si próprio e
para a sua família, como um direito que inclui o direito à alimentação adequada,
298

BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 101-102. No que diz respeito às catástrofes naturais relacionadas com o
clima, essa estreita interligação dos direitos está refletida nas orientações operacionais do Comitê
Permanente Interagências (IASC, sigla em inglês) sobre os direitos humanos e as catástrofes
naturais. INTER-AGENCY STANDING COMMITTE (IASC). Protección de Las Personas Afectadas
por los Desastres Naturales. Proyecto de Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno, 2006.
299
BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 103.
300
“Artigo 25. 1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à
assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.”
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vestuário, habitação, acesso a água potável e segura, melhoria contínua das
condições de vida, direito de estar livre da fome, com oferta adequada de
alimentos301.
A Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres apresentam disposições
semelhantes. Da mesma forma, os instrumentos regionais oferecem proteção
semelhante dos direitos e, em alguns casos, os expandem. Por exemplo, a Carta
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos prevê, todos os povos têm o direito a
um ambiente de desenvolvimento favorável geralmente satisfatória.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que essas determinantes
básicas de saúde serão as mais ameaçadas pelas mudanças climáticas. 302 Dentre
os direitos a condições de vida adequadas estão: direito a uma alimentação
adequada, direito à água e direito a uma habitação adequada.
2.3.2.1 O direito a uma alimentação adequada

Há fortes evidências de que as mudanças climáticas afetem o direito à
alimentação. O Relatório Stern aponta que cerca de 800 milhões de pessoas já
estão em risco de fome e, citando o PNUD, estima que mais 600 milhões de
pessoas enfrentarão desnutrição devido às mudanças climáticas, com um efeito
particularmente negativo na África Subsaariana.303
O Relatório Especial de 2008, do Conselho de Direitos Humanos, sobre o
direito à alimentação apontou como os eventos climáticos extremos estão
ameaçando cada vez mais os meios de subsistência e a segurança alimentar. 304
Para responder a essa ameaça, a alimentação adequada requer que se preste
especial atenção a grupos vulneráveis e desfavorecidos, incluindo pessoas que

301

“Artigo 11. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.”
302
OMS. Protecting health from climate change: connecting science, policy and people. World Health
Organization, 2009.
303
STERN, The economics of climate change: the Stern review, p. 97. Parte 2, capítulo 4. Ver
também IPCC. Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007).
304
ONU. Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jean Ziegler.
A/HRC/7/5 , 10 January 2008, parágrafo 51.
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vivem em áreas propensas a desastres e povos indígenas cujo meio de vida pode
ser ameaçado.305
O direito à alimentação foi definido, em 2001, como um direito humano,
inerente a toda as pessoas, que devem ter acesso regular, permanente e irrestrito,
de forma direta ou indireta, a alimentos quantitativos e qualitativos adequados e
suficientes para a sua alimentação, de forma a dignificar a vida, livre de medos.306
O direito à alimentação é explicitamente mencionado no artigo 11(1) do Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)307, no
artigo 24 (c) e 27 (3) da Convenção sobre os Direitos da Criança308 e nos artigos 25
(f) e 28 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência309 e implica
disposições gerais sobre um nível de vida adequado na Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher310 e a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.311

305

ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CDESC). General Comment n. 12: The
right to adequate food. (Article 11 of the Convention), E/C.12/1999/5,12 May 1999.
306
ONU. Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jean
Ziegler.A/HRC/7/5, 10 January 2008, parágrafo 14.
307
“Artigo 11 - 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento”.
308
“Artigo 24. [...] c) combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos
de saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos
nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental;” e “Artigo 27 3. Os Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades,
adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a
tornar efetivo esse direito e, caso necessário, proporcionarão assistência material e programas de
apoio, especialmente no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.”(Grifo nosso)
309
Artigo 25. [...] f) Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de saúde ou de
atenção à saúde ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de deficiência”;
“Artigo 28 - Padrão de vida e proteção social adequados. 1.Os Estados Partes reconhecem o direito
das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive
alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de
vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito
sem discriminação baseada na deficiência”. (Grifo nosso)
310
“Artigo 12. [...] 2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, os Estados-partes garantirão à mulher
assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto,
proporcionando assistência gratuita quando assim for necessário, e lhe assegurarão uma nutrição
adequada durante a gravidez e a lactância.” e “Artigo 14. [...] 2. Os Estados-partes adotarão todas as
medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais, a fim de
assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no
desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em particular, assegurar-lhes-ão o direito a: h) gozar de
condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, da
eletricidade e do abastecimento de água, do transporte e das comunicações.”
311
“Artigo 5. [...]e) direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente: i) direitos ao trabalho, à
livre escolha de trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, à proteção contra o
desemprego, a um salário igual para um trabalho igual, a uma remuneração equitativa e satisfatória;
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Além do direito à alimentação adequada, o PIDESC também consagra o
“direito fundamental de todos a estarem livres da fome”312 e entre os elementos do
direito à alimentação, estão a disponibilidade de alimentos adequados a
possibilidade de se alimentar dos recursos naturais e acessível a todos os indivíduos
sob a jurisdição de um Estado.
Do mesmo modo, os Estados devem garantir a ausência de fome e tomar as
medidas necessárias para aliviar a fome, mesmo em épocas de desastres naturais
ou outros, conforme artigo 11 (2) do PIDESC.313 O Comitê dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais relaciona os efeitos das mudanças climáticas com o direito à
alimentação, afirmando que “mesmo quando o Estado enfrenta graves restrições de
recursos, seja causado por um processo de ajuste econômico, recessão econômica,
condições climáticas ou outros fatores, devem ser tomadas medidas para garantir
que o direito à alimentação adequada seja especialmente cumprido para grupos
populacionais e indivíduos vulneráveis.”314
O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC) argumentou
que o direito à alimentação é fundamental para a dignidade inerente à pessoa
humana e indispensável para o cumprimento de outros direitos humanos

ii) direito de fundar sindicatos e a eles se afiliar; iii) direito à habitação; iv) direitos à saúde pública, a
tratamento médico, à previdência social e aos serviços sociais; v) direito à educação e à formação
profissional; vi) direito à igual participação nas atividades culturais” Cumpre ressaltar que o direito à
comida, ainda, tem sido incorporado ou lido em muitas Constituições, incluindo: Bangladesh, Brasil,
Colômbia, Índia, Irã, Paquistão, África do Sul e Sri Lanka. Existe também um considerável número de
casos constitucionais, por exemplo, India People‟s Union for Civil Liberties v. Union of India, 1997,
A.I.R S. C. 568 (India). WORLD BANK, Climate Change and Human Rights.
312
“Artigo 2. Os Estados-Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda
pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação
internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: a)
Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena
utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional
e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração
e a utilização mais eficazes dos recursos naturais; b) Assegurar uma repartição equitativa dos
recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto
dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios.”(Grifo nosso)
313
“Paragraph 6 [...] states have the primary obligation to implement the actions necessary to mitigate
and alleviate hunger, as stipulated in paragraph 2 of article 11, even in times of natural or non-natural
disasters..” ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment
No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999.
314
ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12:
The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999, parágrafo 28. Tradução live. “28.
Even where a State faces severe resource constraints, whether caused by a process of economic
adjustment, economic recession, climatic conditions or other factors, measures should be undertaken
to ensure that the right to adequate food is especially fulfilled for vulnerable population groups and
individuals.”
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consagrados na Declaração Universal de Direitos Humanos.315 Interpreta, ainda, que
o direito à alimentação adequada abrange a disponibilidade da acessibilidade aos
alimentos e reconhece a interdependência entre o meio ambiente e o direito à
alimentação, observando que o direito à alimentação adequada requer a adoção de
“políticas econômicas, ambientais e sociais apropriadas”.316
Embora as obrigações de direitos humanos de um Estado sejam em grande
parte devidas a indivíduos localizados em seu próprio território ou jurisdição, as
obrigações dos tratados de direitos humanos podem ter dimensões extraterritoriais
em determinadas circunstâncias, para todos os tipos de direitos. No caso do direito à
alimentação, o CDESC reconheceu um certo número de obrigações com efeito
extraterritorial, decorrentes dos artigos 2º(1), 11º e 23º317 do PIDESC, que inclui a
obrigação de respeitar o gozo do direito à alimentação em outros países, por
exemplo abstendo-se de embargos de alimentos, de proteger esse direito, de facilitar
o acesso a alimentos, de fornecer a ajuda necessária e assegurar que o direito
tenha a devida atenção nos acordos internacionais de ajuda.318

315

“Artigo 25. 1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à
assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 2.A maternidade e a infância têm
direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio,
gozam da mesma proteção social.”(Grifo nosso)
316
WORLD BANK, Climate Change and Human Rights. Sobre o conteúdo mínimo sobre os direitos a
alimentação ver: ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General
Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999.
317
“Artigo 2º. 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por
esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos
econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar,
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no
presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.” Artigo 11, nota 14, supra.”
Artigo 23. Os Estados Partes do presente Pacto concordam em que as medidas de ordem
internacional destinada a tornar efetivos os direitos reconhecidos no referido Pacto incluem,
sobretudo, a conclusão de convenções, a adoção de recomendações, a prestação de assistência
técnica e a organização, em conjunto com os governos interessados, e no intuito de efetuar consultas
e realizar estudos, de reuniões regionais e de reuniões técnicas.”
318
ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12:
The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999, parágrafos 36-42. O Relatório
Especial sobre o Direito à Alimentação apontou que a assistência internacional deve ser entendida
como:a obrigação de não prosseguir políticas que tenham um impacto negativo sobre o direito a uma
alimentação adequada (respeito); a obrigação de garantir que Estados-partes não interfiram com o
gozo do direito à alimentação (proteger) e; a obrigação de cooperar internacionalmente para
contribuir para o cumprimento do direito à alimentação (cumprir). WORLD BANK, Climate Change
and Human Rights. Sobre o direito à alimentação, ver: NARULA, Smita. The Right to Food: Holding
Global Actors Accountable under International Law. Center for Human Rights and Global Justice
Working Paper, Number 7, 2006.
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2.3.2.2 Direito à água

Para o Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no
Comentário Geral n. 15, a “água é um recurso natural limitado e um bem público
fundamental para a vida e a saúde.” Isso se justifica em razão de que o direito à
água é indispensável para se levar uma vida com dignidade humana, sendo um prérequisito para a realização de outros direitos humanos. E estabelece a obrigação
dos Estados-Partes de adotarem medidas efetivas para efetivar, sem discriminação,
o direito à água.319
O direito à água, como condição essencial para a sobrevivência é
reconhecido, também, como intrinsecamente ligado a outros direitos humanos, tais
como o direito a um nível de vida adequado, o direito ao mais alto nível de padrão de
saúde sustentável e os direitos a uma habitação e alimentação adequada 320,
conforme aponta o CDESC, no parágrafo 3, do Comentário Geral n. 15:
O Artigo 11, parágrafo 1, do Pacto especifica uma série de direitos
emanados e indispensáveis para a realização do direito a um nível de vida
adequado, "incluindo alimentação, vestuário e habitação adequados". O uso
da palavra "incluindo" indica que este catálogo de direitos não pretendeu ser
exaustivo. O direito à água enquadra-se claramente na categoria de
garantias essenciais para garantir um nível de vida adequado, tanto mais
que é uma das condições mais fundamentais para a sobrevivência. [...] O
direito à água também está indissociavelmente relacionado com o direito ao
mais alto padrão possível de saúde (Artigo 12.º, n.º 1) e os direitos a uma
habitação adequada e a uma alimentação adequada (n.º 1 do artigo 11.º). O
direito deve também ser visto em conjunto com outros direitos consagrados
na Declaração Universal de Direitos Humanos Direitos, em primeiro lugar o
321
direito à vida e à dignidade humana.

319

ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 15:
The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), E/C.12/2002/11, 20 January 2003, parágrafo 1.
320
WORLD BANK, Climate Change and Human Rights.
321
ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 15:
The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), E/C.12/2002/11, 20 January 2003, parágrafo3.
Tradução livre.“3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating
from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living „including
adequate food, clothing and housing‟. The use of the word „including‟ indicates that this catalogue of
rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of
guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most
fundamental conditions for survival. […] The right to water is also inextricably related to the right to the
highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3. and the rights to adequate housing and
adequate food (art. 11, para. 1).4.The right should also be seen in conjunction with other rights
enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human
dignity.”
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As mudanças climáticas afetarão seriamente a disponibilidade de água. O
Relatório do ACNUDH sobre as mudanças climáticas e os direitos humanos322
baseando-se no 4º Relatório do IPCC aponta que a perda de glaciares e a redução
da cobertura da neve aumentem e afetem negativamente a disponibilidade de água
para mais de um sexto da população mundial. Os extremos climáticos, tais como a
seca e a inundação, também terão impacto no abastecimento de água”.323 Nesse
sentido, as mudanças climáticas interagem com uma série de outras causas de
estresse hídrico, como o crescimento populacional, a degradação ambiental, a má
gestão da água, a pobreza, desigualdade, mortalidade por doenças, devido ao
problema de acesso à água potável.
O CDESC definiu o direito à água como o direito de todos a uma água
suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e acessível para usos pessoais e
domésticos, como beber, preparar alimentos e higiene pessoal e doméstica. 324A
Assembleia Geral da ONU, na Resolução 64/292, reconheceu ainda que “água
potável e saneamento são um direito humano essencial para o pleno gozo da vida e
de todos os direitos humanos”.325
O direito à água tem sido reconhecido em uma ampla gama de documentos
internacionais, incluindo tratados, declarações e outras normas.326 Por exemplo, a
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ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 de janeiro de 2009, parágrafo 29. Sobre mudanças climáticas e disponibilidade de
água ver também: STERN, The economics of climate change: the Stern review, parte 2, capítulo 3.
323
MILLENNIUM ECOSYSTEMS ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-being, Synthesis,
2005, p. 52.
324
ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 15:
The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), E/C.12/2002/11, 20 January 2003, parágrafo 2.
Embora não seja mencionado expressamente no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, o direito à água está implícito nos artigos 11(1) (adequado padrão de vida):
“Artigo 11. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível
de vida adequando para si próprio e sua família [...]” e 12(1) (saúde), “Artigo 12. 1. Os Estados
Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível
possível de saúde física e mental”. O General Comment n. 15: The Right toWater, do CDESC
apresenta um guia de conteúdo normativo sobre o direito à água e à obrigação dos Estados.
325
ONU. The human right to water and sanitation. Resolution adopted by the General Assembly on 28
July 2010, U.N. Doc. Res/ RES/64/292, 3 August 2010, parágrafo 1. Tradução livre. “1. Recognizes
the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full
enjoyment of life and all human rights.”
326
Ver: Artigos 20, 26, 29 e 46 da Convenção de Genebra relativa ao Tratamento de Prisioneiros de
Guerra, de 1949; Artigos 85, 89 e 127 da Convenção de Genebra relativos ao Tratamento de
Pessoas Civis em tempos de Guerra, de 1949; Artigos 54 e 55 do Protocolo Adicional I de 1977;
Artigos 5 e 14 do Protocolo Adicional II de 1977; Preâmbulo do , do Plano de Ação da Conferência
das Nações Unidas sobre a Água Mar do Mar Del Plata; Parágrafo 18(47) da Agenda 21, Relatório
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 3-14
Junho 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1));

124

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência referem
explicitamente o acesso aos serviços de água e um nível de vida adequado 327;
enquanto a Convenção sobre os Direitos da Criança refere a provisão de água
“como parte das medidas que os Estados tomarão para combater a doença e a
desnutrição”.328
Assim como os direitos à alimentação e à saúde, além dos deveres de
respeitar, proteger e cumprir esse direito, os Estados têm a obrigação geral de
cooperar com outros para alcançar a plena realização do direito à água. O dever de
cooperação é reforçado pela exigência de princípio do Artigo 3 da UNFCCC de dar
plena consideração às necessidades específicas dos países em desenvolvimento 329
e no Artigo 4 da UNFCCC para “cooperar na preparação para a adaptação aos

Princípio nº. 3, Declaração de Dublim sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, Conferência
Internacional sobre Água e Meio Ambiente (A/CONF.151/PC/112); Princípio nº 2, Programa de Ação,
Relatório da Conferência Internacional das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento,
Cairo, 5-13 Setembro 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1,
annex; Parágrafos 5 e 19, Recomendação (2001), 14º do Comitê de Ministros aos Estados-Membros
sobre a Carta Europeia dos Recursos Hídricos; Resolução 2002/6 da Subcomissão das Nações
Unidas para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos sobre a promoção da realização do direito
à água potável e; Relatório sobre a relação entre o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais e
a promoção da realização do direito ao abastecimento de água potável e saneamento
(E/CN.4/Sub.2/2002/10), apresentado pelo Relator Especial da Subcomissão sobre o direito ao
abastecimento de água potável e ao saneamento, Mr. El Hadji Guissé.WORLD BANK, Climate
Change and Human Rights.
327
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. “Artigo
14. 2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra
a mulher nas zonas rurais, a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres,
que elas participem no desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em particular assegurar-lhes-ão
o direito a: [...] h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da habitação,
dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, do transporte e das
comunicações”. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, “Artigo 28. 2.Os Estados
Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício desse
direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para
salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como: a) Assegurar igual acesso de pessoas
com deficiência a serviços de saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e
outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com a deficiência”. (Grifo nosso)
328
“Artigo 24. [...] 2. Os Estados Partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial,
adotarão as medidas apropriadas com vistas a: [...] c) combater as doenças e a desnutrição dentro do
contexto dos cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o
fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da
poluição ambiental”. (Grifo nosso)
329
“Artigo 3. Princípios. Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção e implementar
suas disposições, as Partes devem orientar-se inter alia, pelo seguinte: [...] 2. Devem ser levadas em
plena consideração as necessidades específicas e circunstâncias especiais das Partes países em
desenvolvimento, em especial aqueles particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos da
mudança do clima, e das Partes, em especial Partes países em desenvolvimento, que tenham que
assumir encargos desproporcionais e anormais sob esta Convenção. [...]”. “Artigo 4. Obrigações. 1.
Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e suas
prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais [...]”.
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impactos das mudanças climáticas; desenvolver e elaborar planos adequados e
integrados para a gestão das zonas costeiras, os recursos hídricos e a
agricultura”.330
2.3.2.3 O direito a uma habitação adequada

O direito a uma habitação condigna está consagrado em vários instrumentos
internacionais de direitos humanos331 e, de forma mais abrangente, no âmbito do
PIDESC, como elemento do direito a um nível de vida adequado.332

330

UNFCCC. Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, “Artigo 25. 1.Toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais
necessários, [...].”; Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
Racial, “Artigo 5. Em conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, os
Estados-partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas as suas
formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou
de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos: [...]e) direitos
econômicos, sociais e culturais, principalmente: [...] iii) direito à habitação; [...].”; Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, “Artigo 14. [...]2. Os Estadospartes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra mulheres nas
zonas rurais, a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas
participem no desenvolvimento rural e dele beneficiem-se, e, em particular, assegurar-lhes-ão o
direito a: [...]h – gozar de condições de vida adequadas, particularmente nas esferas da habitação,
dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água, do transporte e das
comunicações.”; Convenção sobre os Direitos da Criança, “Artigo 27. [...]3. Os Estados Partes, de
acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, adotarão medidas apropriadas a
fim de ajudar os pais e outras pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso
necessário, proporcionarão assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz
respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.”; Convenção Internacional sobre a Proteção dos
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, “Artigo 43. 1. Os
trabalhadores migrantes beneficiam de tratamento igual ao que é concedido aos nacionais do Estado
de emprego em matéria de:
[...] c) Acesso às facilidades e instituições de formação e
aperfeiçoamento profissional; d) Acesso à habitação, incluindo os programas de habitação social, e
proteção contra a exploração em matéria de arrendamento; [...].”; Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, “Artigo 9. 1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação,
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão
aplicadas, entre outros, a: a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e
externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; [...].” e “Artigo 28.
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de
vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à
melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para
salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência. 2.Os
Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao exercício
desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas para
salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como: [...] d) Assegurar o acesso de pessoas
com deficiência a programas habitacionais públicos;[...]”. Em nível regional o direito à moradia
331
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Entre os componentes reconhecidos do direito a um nível de vida adequado
no artigo 11 do PIDESC, o CDESC entende o direito à moradia adequada como “o
direito de viver em algum lugar em segurança, paz e dignidade”.333 Seus principais
elementos incluem a proteção contra expulsões forçadas, a disponibilidade de
serviços, os materiais, instalações e infraestrutura, acessibilidade, habitabilidade,
acessibilidade, localização e adequação cultural.334
Como observou o Relatório do ACNUDH, as mudanças climáticas podem ter
impacto sobre o direito à habitação, de acordo com as avaliações do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do IPCC: “O aumento do nível do
mar e as ondas de tempestade terão um impacto direto em muitos assentamentos
costeiros.” Nesse sentido: “Na região ártica e nos estados insulares de baixa altitude,
tais impactos já levaram ao deslocamento de povos e comunidades. 335 Como sugere
o Relatório, as garantias dos direitos humanos no contexto das mudanças climáticas
incluem:
(a) proteção adequada da habitação contra os riscos climáticos;
(b) acesso a habitações longe de zonas perigosas;
(c) acesso a abrigo e preparação para desastres em caso de deslocamento
causado por eventos climáticos extremos;
(d) proteção das comunidades deslocadas para fora das zonas de risco,
incluindo a proteção contra as expulsões forçadas sem formas adequadas
de proteção jurídica ou de outra natureza, incluindo a consulta adequada às
336
pessoas afetadas.

também foi reconhecido, por exemplo, na Carta Social Europeia de 1961, na Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos de
1969, no Protocolo de San Salvador e na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, de 1981.
332
“Artigo 11. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.”(Grifo
nosso)
333
ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 4: The
Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13 December 1991, E/1992/23, parágrafo 7.
334
WORLD BANK, Climate Change and Human Rights.
335
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January2009, p. 36.
336
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January2009. Os Princípios Orientadores relativos aos Deslocados Internos, em seu
Princípio 18, asseguram que: “1. Todos os deslocados internos têm o direito a um padrão adequado
de vida. 2. No mínimo, independentemente das circunstâncias, e sem discriminação, as autoridades
competentes deverão fornecer aos deslocados internos e assegurar o acesso seguro a: [...] b. abrigo
básico e habitação; [...].” Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/Add.2).
WORLD BANK, Climate Change and Human Rights.
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O direito a uma habitação adequada impõe uma obrigação formal dos
Estados-Partes de prevenir e proteger os indivíduos contra os impactos das
mudanças climáticas, incluindo a garantia de acesso à habitação longe de áreas
reconhecidas como de risco e oferecer abrigo nos casos de desastres.
Os Estados têm obrigações claramente definidas no âmbito do direito
internacional dos direitos humanos de respeitar, proteger e realizar o direito à
moradia adequada e de procurar, através da cooperação internacional, soluções
globais para o problema global das mudanças climáticas e os seus efeitos sobre a
habitação.337
2.3.3 Direito à vida privada e à família

O direito à privacidade é relevante no contexto do deslocamento ambiental,
pois impõe ao Estado a obrigação de proteger a vida privada e familiar. 338 O PIDCP
declara, nos termos do artigo 17, que “ninguém será sujeito a interferências
arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua
correspondência [...]. Toda a pessoa tem direito à proteção da lei contra tais
interferências ou ataques”. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos339 e a
Convenção Europeia de Direitos Humanos340 também apresentam disposições
semelhantes.
O Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem analisado vários casos de
violação do Artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, sob a alegação
de que a degradação ambiental afeta o direito do indivíduo à privacidade. O caso
Lopez-Ostra v. Espanha341 apresenta complexas interações entre indivíduos,

337

ONU. Report by the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an
adequate standard of living and the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik,
submitted in accordance with Council resolution 6/27 Of Human Rights. U.N. Doc. A/64/255, August
2009, parágrafo 36.
338
BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 104.
339
“Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. [...] 2.Ninguém pode ser objeto de ingerências
arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.” (Grifo nosso)
340
“Artigo 8.º Direito ao respeito pela vida privada e familiar. 1. Qualquer pessoa tem direito ao
respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. [...]” (Grifo
nosso)
341
LOPEZ-OSTRA v Espanha. ECHR, 1994. Série A, n. 303C. No caso em tela, a usina foi
inaugurada em 1988, sem a licença requerida para esse tipo de atividade e lançava gases e fumaça,
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empresas, governos e tribunais internacionais e, segundo Fonseca, é “a principal
decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos em matéria ambiental, relacionada
ao direito à vida privada [...]”.342
O caso foi motivado por uma petição da Sra. Lopez-Ostra e sua filha, que
sofreram sérios problemas de saúde decorrentes da poluição de uma usina de
tratamento de lixo que operava próximo ao edifício onde moravam, emitindo vapores
e cheiros tóxicos. O Tribunal não reconheceu afirmativamente o dever do Estado de
prevenir a poluição, mas indiretamente o fez.343 Na sua decisão, a Corte observou
que a poluição local pode afetar o bem-estar dos indivíduos e impedi-los de usufruir
de seus lares, de uma maneira que afeta negativamente suas vidas privadas e
familiares. Mas, “para determinar se essa violação havia ocorrido, seria necessário
verificar um equilíbrio entre os benefícios econômicos para a cidade e o desejo da
peticionária de ter assegurados os direitos a sua casa, vida familiar e privacidade.”
E, “fazendo uso da doutrina da „margem de apreciação‟ do Estado, a Corte entendeu
que, nesse caso, ela havia sido excedida e determinou o pagamento de uma
indenização à requerente a título de reparação”.344
No caso Guerra e Outros v. Itália, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
reforçou o seu ponto de vista sobre o impacto da poluição ambiental e a violação do
artigo 8º da Convenção Europeia por parte do Estado, considerando a falha do
Estado em agir, pela omissão na informação da população local sobre os fatores de
risco e em caso de acidente. No mesmo sentido, no caso Fadeyeva v. Rússia, o
Tribunal Europeu decidiu que o Estado não estava disposto a fornecer soluções
eficazes para ajudar os requerentes a abandonar a área poluída e a tomar medidas
positivas para regular os níveis de emissões perto da maior usina de fundição de
ferro da Rússia.345

os quais causaram distúrbios à população que residia na área. A municipalidade, a fim de resolver o
problema, removeu todos os residentes para o centro da cidade, mas permitiu que a usina
prosseguisse parcialmente com suas atividades e, dessa forma, problemas persistiram, fazendo com
a requerente vendesse sua casa e se mudasse.
342
FONSECA. Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria ambiental: a
participação de indivíduos e organizações não governamentais, p. 249.
343
BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 104.
344
FONSECA, Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria ambiental: a
participação de indivíduos e organizações não governamentais, p. 249.
345
BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 104-105.
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A jurisprudência da Corte europeia é relevante para os impactos das
mudanças climáticas, uma vez que aponta claramente as obrigações dos Estados de
origem de tomarem medidas positivas para proteger a população de modo geral
contra os danos ambientais, causados diretamente pela poluição ou não protegidos
contra os riscos ambientais e os atores privados.

Na determinação do justo

equilíbrio entre os direitos do indivíduo e os interesses da comunidade em geral, os
Estados devem tomar as medidas preventivas e necessárias para proteger o meio
ambiente.346
2.3.4. O direito à saúde

O direito ao mais alto nível possível de saúde física e mental (direito à saúde)
é abordado de forma abrangente no artigo 12 do PIDESC347 e amplamente protegido
em outros instrumentos internacionais fundamentais de direitos humanos, tais como:
na Declaração Universal dos Direitos Humanos348; na Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher;349 na Convenção
Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial;350 na

346

BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 104-105.
347
“Artigo 12. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de
desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.”
348
“Artigo 25. 1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à
assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, [...].”
349
“Artigo 11. 1. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a
discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de igualdade
entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular: [...] f) o direito à proteção da saúde e à
segurança nas condições de trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução.” “Artigo 12.
1. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a
mulher na esfera dos cuidados médicos, a fim de assegurar, em condições de igualdade entre
homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive referentes ao planejamento familiar. 2.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, os Estados-partes garantirão à mulher assistência
apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, proporcionando
assistência gratuita quando assim for necessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante
a gravidez e a lactância.” e “Artigo 14. [...] 2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher nas zonas rurais, a fim de assegurar, em
condições de igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no desenvolvimento rural e
dele se beneficiem, e em particular assegurar-lhes-ão o direito a: [...] b) ter acesso a serviços médicos
adequados, inclusive informação, aconselhamento e serviços em matéria de planejamento familiar;
[...].”
350
“Artigo 5. De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, Os Estados
Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a
garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça , de cor ou de origem
nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos: [...] e) direitos econômicos, sociais
culturais, principalmente: [...]iv) direito à saúde pública, a tratamento médico, à previdência social e
aos serviços sociais;”
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Convenção sobre os Direitos da Criança;351 na Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência;352 na Convenção Internacional sobre a Proteção dos
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias.353
Recebendo proteção, também, em instrumentos regionais, Carta Social Europeia354,
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos355, Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem356 e Protocolo de San Salvador.357
O PIDESC reconhece a saúde como um direito amplo que envolve elementos
mais específicos, como direito a locais de trabalho saudáveis ao estabelecer que “Os
Estados Partes [...] reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de
351

“Artigo 24. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde.
Os Estados Partes envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança se veja privada
de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.[...].”
352
“Artigo 16. Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso. […]4.Os Estados Partes tomarão
todas as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive
mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com
deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação
e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o auto-respeito, a
dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e
idade.[...]”; “Artigo 22.Respeito à privacidade [...] 2.Os Estados Partes protegerão a privacidade dos
dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, em
igualdadede condições com as demais pessoas.” e “Artigo 25. Saúde. Os Estados Partes
reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado
possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os
serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero [...]”
353
“Artigo. 43. 1. Os trabalhadores migrantes beneficiam de tratamento igual ao que é concedido aos
nacionais do Estado de emprego em matéria de: [...] e) Acesso aos serviços sociais e de saúde,
desde que se verifiquem os requisitos do direito de beneficiar dos diversos programas”; “Artigo 45. 1.
Os membros das famílias dos trabalhadores migrantes beneficiam no Estado de emprego, em pé de
igualdade com os nacionais desse Estado, de: [...] c) Acesso aos serviços sociais e de saúde, desde
que se encontrem satisfeitas as condições previstas para o benefício dos diversos programas; [...]”e
“Artigo70. Os Estados Partes adotam medidas não menos favoráveis do que as aplicadas aos seus
nacionais para garantir que as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores migrantes e dos
membros das suas famílias em situação regular sejam conformes às normas de saúde, de segurança
e de higiene e aos princípios inerentes à dignidade humana.”
354
“Art. 11. Direito à proteção da saúde. Com vista a assegurar o exercício efetivo do direito à
proteção da saúde, as Partes comprometem-se a tomar, quer diretamente, quer em cooperação com
as organizações públicas e privadas, medidas apropriadas tendentes, [...]: 1) A eliminar, na medida
do possível, as causas de uma saúde deficiente; 2) A estabelecer serviços de consulta e de educação
no que respeita à melhoria da saúde e ao desenvolvimento do sentido da responsabilidade individual
em matéria de saúde; 3) A prevenir, na medida do possível, as doenças epidêmicas, endêmicas e
outras, assim como os acidentes.”
355
“Artigo 16.1.Toda pessoa tem direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental que for
capaz de atingir.2.Os Estados Partes na presente Carta comprometem-se a tomar as medidas
necessárias para proteger a saúde das suas populações e para assegurar-lhes assistência médica
em caso de doença.”
356
“Artigo XI. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e
sociais relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível
permitido pelos recursos públicos e os da coletividade.”
357
“Artigo 10. Direito à saúde. 1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais
alto nível de bem-estar físico, mental e social.”
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trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente: [...] A segurança e a
higiene no trabalho [...].”358
O CDESC, no Comentário Geral n. 14, interpreta o direito à saúde em
conformidade com o definido no artigo 12.1, que o dispõe como um direito que se
estende não apenas a cuidados de saúde oportunos e adequados, mas também a
outros elementos subjacentes, “como o acesso a água potável e segura e
saneamento adequado, um fornecimento adequado de alimentos, nutrição e
habitação seguros, condições ocupacionais e ambientais saudáveis e acesso à
educação e informação relacionadas com a saúde, inclusive sobre saúde sexual e
reprodutiva.” Outro aspecto importante é “a participação da população em todos os
processos de tomada de decisão relacionados à saúde nos níveis comunitário,
nacional e internacional.”359
As mudanças climáticas afetarão, inevitavelmente, os requisitos básicos para
manter a saúde, que são: ar e água limpos, alimentos suficientes e abrigo
adequado.360
358

Artigo 7º, b. e “Artigo 10. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que: [...] 3. Devem-se
adotar medidas especiais de proteção e de assistência em prol de todas as crianças e adolescentes,
sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Devem-se proteger as
crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social. O emprego de crianças e
adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à moral e à saúde ou que lhes façam correr perigo
de vida, ou ainda que lhes venham a prejudicar o desenvolvimento normal, será punido por lei.” Ver
também: ONU. Commission on Human Rights (currently the Human Rights Council). Report of the
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of
physical and mental health, Paul Hunt, Mission to Peru. U.N. Doc. E/CN.4/2005/51/Add.3, 4 February
2005.
359
ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14:
The Right to the Highest Standard of Health (Article 12). U.N. Doc. E/C.12/2000/4, 11 August 2000,
parágrafo 11. Tradução livre. “11. The Committee interprets the right to health, as defined in article
12.1, as an inclusive right extending not only to timely and appropriate health care but also to the
underlying determinants of health, such as access to safe and potable water and adequate sanitation,
an adequate supply of safe food, nutrition and housing, healthy occupational and environmental
conditions, and access to health-related education and information, including on sexual and
reproductive health. A further important aspect is the participation of the population in all health-related
decision-making at the community, national and international levels.” Mais sobre as implicações das
mudanças climáticas e o direito à saúde, ver também: ONU. Human Rights Council. Report of the
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate
change and human rights. U.N. Doc. A/HRC/10/61, 15 January 2009, parágrafo 31. ONU. Committee
on Economic, Social and Cultural Rights (CDESC). General Comment n. 12, op. cit, parágrafo 8.
ONU. Committee for the Elimination of Discrimination against Women (CEFDM). General
Recommendation No. 24; ONU. Committee on the Rights of the Child (CRC). General Comment No.
4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, 1
July 2003, CRC / GC / 2003/4.
360
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Protecting health from climate change: connecting science,
policy and people. 2009, p. 2. Tradução livre: “A cada ano, cerca de 1,2 milhão de pessoas morrem
devido a causas atribuíveis à poluição atmosférica urbana, 2,2 milhões de diarreia, em grande parte
devido à falta de acesso ao abastecimento de água potável e ao saneamento e de má higiene, 3,5
milhões de desnutrição e cerca de 60 mil em catástrofes naturais. As mudanças climáticas também
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Baseando-se na avaliação do IPCC, o Relatório do ACNUDH sobre as
mudanças climáticas e os direitos humanos prevê que:
[...] as mudanças climáticas afetem o estado de saúde de milhões de
pessoas, nomeadamente através do aumento da desnutrição, do aumento
das doenças e das lesões devidas a fenômenos climáticos extremos, e de
um aumento das doenças diarréicas, cardiorrespiratórias e infecciosas. O
aquecimento global também pode afetar a propagação da malária e outras
doenças transmitidas por vetores em algumas partes do mundo. Em geral,
os efeitos negativos sobre a saúde serão sentidos desproporcionalmente na
361
África Subsaariana, no Sul da Ásia e no Médio Oriente .

A ligação entre a proteção do ambiente e a saúde humana tem sido
reconhecida há muito tempo.362 A UNFCCC, na sua definição de “efeitos adversos”
das mudanças climáticas “inclui” impactos prejudiciais significativos na saúde e bemestar humano"363 e requer que as Partes devem ter em conta, nomeadamente, os
impactos na saúde nas políticas sociais, econômicas e ambientais pertinentes.364

trazem novos desafios ao controle das doenças infecciosas. Muitos dos principais transmissores são
altamente sensíveis ao clima em relação à temperatura e à precipitação, incluindo a cólera e as
doenças diarreicas, bem como doenças como malária, dengue e outras infecções transportadas por
vetores. Cada uma dessas mudanças tem o potencial de forçar o deslocamento da população e
aumentar os riscos de conflito civil.”
361
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January 2009, parágrafo 32.
362
Convenção sobre a poluição atmosférica transfronteiras a longa distância, 13 novembro 1979, 18
I.L.M. 1442, artigo 2. Convenção sobre o controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos
perigosos e sua eliminação, 22 março 1979, 28 I.L.M. 656; Convenção de Roterdam sobre o
procedimento de prévia informação e consentimento para determinados produtos químicos e
pesticidas perigosos no comércio internacional, 10 setembro 1998, 38 I.L.M 1. WORLD BANK,
Climate Change and Human Rights. Ver também: NAÇÕES UNIDAS. Need to Ensure a Healthy
Environment for the Well-being of Individuals, G.A. Res. 45/94, U.N. Doc. A/RES/45/94, 14 December
1990. “Recognizes that all individuals are entitled to live in an environment adequate for their health
and well-being.” E sobre riscos à saúde decorrente das mudanças climáticas e responsabilidades ver:
McADAM, Jane. Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives. Oxford: Hart, 2010.
p.191-219.
363
UNFCCC. Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima. Artigo 1. “1. Efeitos
negativos da mudança do clima” significa as mudanças no meio ambiente físico ou biota resultantes
da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou
produtividade de ecossistemas naturais e administrados, sobre o funcionamento de sistemas sócioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos.”
364
UNFCCC. Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima. Artigo 4.
“Obrigações. 1. Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas
diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos,
nacionais e regionais, devem: [...] f) Levar em conta, na medida do possível, os fatores relacionados
com a mudança do clima em suas políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais pertinentes,
bem como empregar métodos adequados, tais como avaliações de impactos, formulados e definidos
nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos na economia, na saúde pública e na
qualidade do meio ambiente, provocados por projetos ou medidas aplicadas pelas Partes para
mitigarem a mudança do clima ou a ela se adaptarem; [...]”.
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A obrigação dos Estados em nível nacional e internacional para proteger as
pessoas afetadas pelas mudanças climáticas é necessária, pois, além do dever de
respeitar, proteger e cumprir o direito à saúde, o PIDESC365 exige que os Estados
cooperem e tomem medidas conjuntas e separadas para alcançar a plena realização
do direito à saúde. Como afirmou a Declaração de Alma-Ata, “a desigualdade
grosseira no estado de saúde das pessoas, particularmente entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como dentro dos países, é politicamente,
socialmente e economicamente inaceitável e é, portanto, de interesse comum para
todos os Países”.366
Proteger o direito à saúde face às mudanças climáticas exigirá medidas,
incluindo a mitigação dos impactos adversos do aquecimento global sobre os
determinantes da saúde, dando prioridade à proteção de indivíduos e comunidades
vulneráveis.367
2.3.5 Direito à autodeterminação

O direito à autodeterminação é um princípio fundamental do direito
internacional.368 Os parágrafos 1, dos artigos 1.º do PIDESC e do PIDCP
estabelecem que “todos os povos têm o direito à autodeterminação”, em virtude do
qual “determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu
desenvolvimento econômico, social e cultural.369 Nessa mesma direção, está
consagrado na Carta das Nações Unidas370, na Declaração Universal dos Direitos

365

“Artigo 12. [...] 2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim
de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para
assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento
é das crianças; b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) A
prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a
luta contra essas doenças; d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e
serviços médicos em caso de enfermidade.”
366
Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 612 Setembro, 1978, art. II. WORLD BANK, Climate Change and Human Rights.
367
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January 2009
368
Sobre direito à autodeterminação dos povos ver também: REDIN, Giuliana. Direito à
autodeterminação dos povos e desenvolvimento: Uma análise a partir das relações internacionais.
Passo Fundo/RS: Méritos, IMED, 2006.
369
Além do artigo 1 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o artigo 12 (1) também
aponta sobre a autodeterminação: “Artigo 12. 1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de
um Estado terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência.”
370
“Artigo 1. [...]2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao
princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas
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Humanos371, na Convenção Americana dos Direitos Humanos372, na Declaração
Americana de Direitos e Deveres do Homem373, na Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento374, e na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas.375
Aspectos importantes do direito à autodeterminação incluem o direito de um
povo a não ser privado de seus próprios meios de subsistência e a obrigação de um
Estado-Parte de promover a realização do direito à autodeterminação, inclusive para
as pessoas que vivem fora de seu território.376 O direito à autodeterminação é um
direito coletivo de que gozam os povos e não os indivíduos e sua realização é
condição essencial para o gozo efetivo dos direitos humanos individuais.377
No caso Bernard Ominayak e outros v. Canadá378 julgado pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos, os requerentes alegaram ao Comitê de
Direitos Humanos que o governo da província canadense de Alberta havia privado
seu povo de seus meios de subsistência e de seu direito de autodeterminação, por
negociar concessões de petróleo e gás em suas terras. O Comitê caracterizou a
denúncia como uma questão de direito das minorias, sob o artigo 27 do PIDCP e
entendeu que tanto as desigualdades históricas quanto os acontecimentos recentes,

apropriadas ao fortalecimento da paz universal; [...]” e “Artigo 55. Com o fim de criar condições de
estabilidade e bem estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas
no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas
favorecerão [...]”.
371
“Artigo 13. 1.Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no
interior de um Estado. 2.Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra,
incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.”
372
“Artigo 22.1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de
circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais.”
373
“Artigo VIII. Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do Estado de que é nacional,
de transitar por ele livremente e de não abandoná-lo senão por sua própria vontade.”
374
“Artigo 1. §2. O direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do direito
dos povos à autodeterminação que inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos
Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito inalienável à soberania plena sobre
todas as suas riquezas e recursos naturais.”
375
“Artigo 3. Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito
determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico,
social e cultural.” e “Artigo 4 - Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação,
têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e
locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas.”
376
ONU. Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Selfdetermination), The Right to Self-determination of Peoples, 13 March 1984, parágrafo 6.
377
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January 2009.
378
BERNARD, Ominayak v. Canadá. Human Rights Committee, 1990. Communication n. 167/1984,
U.N. Doc., CCPR/C/38/D/167/1984 (1990).
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incluindo a exploração de gás e petróleo, representavam uma ameaça ao modo de
vida e à cultura do grupo e, portanto, violavam o citado artigo 27.379
O aumento do nível do mar e os fenômenos climáticos extremos relacionados
com as mudanças climáticas ameaçam a habitabilidade e, a longo prazo, a
existência territorial de uma série de Estados insulares de baixa altitude. Igualmente,
as mudanças climáticas ameaçam privar os povos indígenas de seus territórios e
fontes de subsistência tradicionais e, portanto, qualquer um desses impactos terá
implicações para o direito à autodeterminação.380
Têm, portanto, relevância direta para os direitos dos povos indígenas,
particularmente em relação aos direitos tradicionais aos produtos florestais e para
outras comunidades cuja própria existência está ameaçada, como as que vivem em
pequenos Estados insulares, as mudanças climáticas ameaçam seu direito à
autodeterminação.381
A medida que as mudanças climáticas representam uma ameaça ao direito
dos povos à autodeterminação, os Estados têm o dever de tomar medidas positivas,
individual e conjuntamente, para enfrentar e evitar essas ameaças. Os Estados
também têm a obrigação de agir para evitar impactos de mudanças climáticas que
ameacem a identidade cultural e social dos povos indígenas.382
2.3.6 Considerações relacionadas a outros Direitos Humanos

Os efeitos das mudanças climáticas serão sentidos de forma mais aguda
pelos segmentos da população que já estão em situação de vulnerabilidade devido a
fatores como a pobreza, o gênero, a idade, o estatuto de minorias e a deficiência.383

379

FONSECA, Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria ambiental: a
participação de indivíduos e organizações não governamentais, p.24. O artigo 27 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelece que: “Nos Estados em que haja minorias
étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser
privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural,
de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua.”
380
FONSECA, Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria ambiental: a
participação de indivíduos e organizações não governamentais.
381
De acordo com o Comitê de Direitos Humanos, Os Estados devem abster-se de interferir nos
assuntos internos de outros Estados de uma forma que afete adversamente o exercício do direito de
autodeterminação. ONU. Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 12: Article 1
(Right to Self-determination), The Right to Self-determination of Peoples, 13 March 1984.
382
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January 2009.
383
IPCC. Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007).
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Além dos direitos apresentados, os efeitos das mudanças climáticas têm afetado e
afetarão a realização de outros direitos,384 tais como o direito de propriedade385, o
direito aos meios de subsistência386, à cultura, à liberdade de residência e ao
movimento387 e à nacionalidade, dentre outros.
O desaparecimento de um Estado por razões relacionadas com as mudanças
climáticas suscita uma série de questões jurídicas, nomeadamente sobre o estatuto
das pessoas que habitam esses territórios em desaparecimento e a proteção que
lhes é concedida no plano do direito internacional, um desses direitos afetados é a
questão da nacionalidade.
Existem instrumentos jurídicos internacionais que fornecem proteção
específica para os apátridas, nomeadamente a Convenção Relativa ao Estatuto dos
Apátridas, de 1954, e da Convenção para a Redução dos Casos de Apatrídia, de
1961. No caso extremo da extinção dos pequenos Estados insulares e da circulação
temporária de cidadãos por causa das mudanças climáticas, esse direito
fundamental à nacionalidade estaria ameaçado. Nesses casos, a apatrídia poderia
se tornar uma preocupação com o desaparecimento do território do Estado. Também
é provável que a migração e as preocupações de proteção surjam antes do
desaparecimento completo do território do Estado, devido a impossibilidades de
longo prazo para habitação, como por exemplo, devido à escassez de água doce ou
das terras aráveis. Assim, os Estados terão de implementar mecanismos
multilaterais específicos para resolver tais situações sem precedentes.388
Os habitantes desses Estados, que deixam o país em decorrência de
fenômenos climáticos, poderiam eventualmente ser considerados apátridas. Porém,

384

BORGES, International Law and Environmental Displacement: towards a new human rights-based
protection paradigm, p. 113.
385
Declaração Universal dos Direitos Humanos. “Artigo 17. 1.Toda a pessoa, individual ou coletiva,
tem direito à propriedade. 2.Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.”
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. “Artigo XXIII. Toda pessoa tem direito à
propriedade particular correspondente às necessidades essenciais de uma vida decente, e que contribua
a manter a dignidade da pessoa e do lar.”
386
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. “Artigo 1. [...] 2. Para a consecução de seus
objetivos, todos os povos podem dispor livremente se suas riquezas e de seus recursos naturais, sem
prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio
do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus
meios de subsistência.”
387
Declaração Universal dos Direitos Humanos. “Artigo 13. 1.Toda a pessoa tem o direito de
livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. 2.Toda a pessoa tem o
direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu
país.”
388
PARDEL, Desplazados medioambientales: una nueva realidad, p. 67.

137

McAdam observa que os dois tratados internacionais sobre apatrídia não preveem a
eventualidade de apátridas literais e físicos, o que representaria um obstáculo ao
reconhecimento de tais pessoas como apátridas. Além disso, a definição de apátrida
presente nessas convenções não se estende para os apátridas de fato, que são
aqueles que, embora formalmente sustentem uma nacionalidade, essa não tem
qualquer efetividade prática, ou seja, aqueles que tiveram a sua nacionalidade
negada pelo Estado de origem.389
Mazzuoli observa que, como “Nem a Declaração Universal nem o Estatuto
dos Apátridas, [...], preveem a obrigação de o Estado conferir a sua nacionalidade a
um apátrida, e, portanto, a não ser que esse quadro mude [...], o que lhes restará –
enquanto o direito internacional positivo não der resposta à questão – é apenas o
indesejável limbo jurídico.”390
As mudanças climáticas, juntamente com a poluição e a degradação
ambiental, constituem uma séria ameaça para os povos indígenas, que vivem
frequentemente em terras marginais e ecossistemas frágeis particularmente
sensíveis a alterações no ambiente físico. Os impactos relacionados com as
mudanças climáticas já conduziram ao deslocamento das comunidades Inuit nas
regiões polares e afetou seus meios de subsistência tradicionais. Sofrem também
ameaças à sua identidade cultural, que está intimamente ligada às suas terras e a
meios de subsistência tradicionais.391
O Fórum Permanente sobre Temas Indígenas declarou, durante a Sétima
Sessão, que “Os ancestrais dos povos indígenas adaptaram-se às mudanças
climáticas por milhares de anos. No entanto, a magnitude, o ritmo acelerado e os
efeitos colaterais da mudança climática hoje são sem precedentes, apresentando
grandes desafios à capacidade de adaptação dos povos indígenas [...].” 392
389

McADAM, Jane. „Disappearing States‟, Statelessness and the Boundaries of International Law. In:
McADAM, Jane, Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives. Oxford: Hart,
2010,p.105-130, p.119.
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MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; FIORENZA, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes. O
desaparecimento de Microestados insulares pela elevação do nível do mar e as consequências para
o direito internacional contemporâneo. In: Revista dos Tribunais. n.934, p. 23-45, ago. 2013, p. 43.
391
ONU. Human Rights Council. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N. Doc.
A/HRC/10/61,15 January 2009.
392
Fórum Permanente das Nações Unidas para as Questões Indígenas. “Tema especial: Mudanças
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A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 393
apresenta proteção específica dos direitos dos povos indígenas. Especificamente, a
Declaração394 reconhece que os povos indígenas têm o direito de praticar e
revitalizar suas tradições culturais e costumes, manter a sua relação espiritual com
as suas águas e terras tradicionais, gozar do direito legal à terra, conservação e
proteção do meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras, territórios ou
recursos. Dessa forma, “a destruição das suas terras e o deslocamento forçado de
comunidades indígenas, devido ao impacto das mudanças climáticas provavelmente
violam esses direitos”.395
Os principais tratados internacionais de direitos humanos também preveem a
proteção dos povos indígenas, em particular no que diz respeito ao direito à
autodeterminação e a direitos relacionados à cultura.396 Os direitos dos povos
indígenas também estão consagrados na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho relativa aos Povos Indígenas e Tribais de Países
Independentes, a qual requer que os Estados tomem medidas para proteger os
direitos dos povos indígenas em relação ao meio ambiente.397
Finalmente, é importante ressaltar, no contexto das mudanças climáticas e de
deslocamentos, “que a liberdade de movimento e de residência, um dos direitos
humanos mais básicos e fundamentais, pode estar particularmente em risco”.398
O direito de livre circulação inclui três características básicas garantidas pelo
PIDCP399: (a) o direito de toda pessoa que resida legalmente no território de um

393

Disposições-chave incluem o direito a mecanismos eficazes de prevenção e reparação de ações
que tenham como objetivo ou efeito desapossá-las de suas terras, territórios ou recursos (artigo 8); O
princípio do consentimento livre e esclarecido e do consentimento informado (artigo 19); O direito à
conservação e proteção do meio ambiente e as terras e territórios indígenas (artigo 29); O direito de
manter, controlar, proteger e desenvolver o seu patrimônio cultural, os seus conhecimentos
tradicionais e as suas expressões culturais (artigo 31.º).
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importância especial para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, sua relação com
as terras ou territórios, ou ambos, conforme o caso, que ocupam ou usam para outros fins e,
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Estado de circular livremente e escolher o seu lugar de residência no território desse
Estado; (b) o direito de deixar um país; e (c) o direito de entrar no país. Assim, os
indivíduos afetados por fatores ambientais têm o direito de escolher retornar ao seu
lugar de origem, mudar para outra parte do país ou se integrar em outra região. E os
Estados têm a obrigação geral de garantir a proteção contra as violações desse
direito – incluindo todas as formas de deslocamento interno e respeitando a vontade
das populações interessadas –, que somente estão sujeitas a restrições nos casos
de segurança nacional, emergência pública e saúde pública.400
Este capítulo permitiu delinear o escopo dos direitos humanos e sua interrelação com as mudanças climáticas. Os direitos humanos podem e devem ser
aplicados numa perspectiva ambiental, quer esses direitos sejam políticos, civis,
sociais, econômicos ou culturais, quer sejam exercidos individual ou coletivamente,
uma vez que já foi reconhecida a relação entre meio ambiente e direitos humanos.
Assim, com o propósito de avaliar os efeitos das mudanças climáticas no gozo dos
direitos humanos, apresentou-se, ainda que não de modo exaustivo, um rol dos
direitos afetados.
O regime internacional de proteção dos direitos humanos pode ser visto à luz
do seu enquadramento num quadro de obrigações juridicamente vinculativas,
principalmente, pelos Estados aos indivíduos e, em certa medida, aos grupos. Esse
quadro pode reforçar ou complementar o direito internacional relativo às mudanças
climáticas, ajudando a estabelecer as políticas de mitigação, adaptação e
financiamento das mudanças climáticas, bem como as responsabilidades dos
Estados no que tange às questões relacionadas com as mudanças climáticas, objeto
de estudo do próximo capítulo.

399

“Artigo 12. 1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá o direito de nele
livremente circular e escolher sua residência. 2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de
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nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem como os direitos e liberdades das demais
pessoas, e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto. 4.
Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.”
400
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3

DEVERES

DE

ENFRENTAMENTO

DOS

ESTADOS

ÀS

MUDANÇAS

CLIMÁTICAS

Como apontando anteriormente, as mudanças climáticas afetam, direta e
indiretamente, uma série de direitos humanos garantidos internacionalmente. Os
Estados, detentores de deveres, têm a obrigação positiva de tomar medidas eficazes
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para prevenir e corrigir os impactos climáticos, assegurando que os direitos
humanos

sejam

respeitados,

e

obrigações

negativas,

no

campo

da

extraterritorialidade, por exemplo, no sentido de evitar danos a pessoas localizadas
fora do seu território.
Nos termos do Direito Internacional, os Estados têm obrigações de promover
o “respeito universal e a observância dos direitos e das liberdades fundamentais,
sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.401 As obrigações dos Estados de
proteção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais incluem as
comunidades afetadas por fatores ambientais402, os quais são responsáveis por
seus atos internacionalmente ilícitos. Assim, o presente capítulo tem como objetivos
discorrer sobre o escopo das obrigações de proteção dos Estados perante a
comunidade local e internacional, apresentar o Projeto de Artigos da Comissão de
Direito

Internacional

sobre

a

Responsabilidade

dos

Estados

por

Atos

Internacionalmente Ilícitos e a responsabilidade dos Estados frente às mudanças
climáticas.

3.1 ESCOPO DAS OBRIGAÇÕES DE PROTEÇÃO DOS ESTADOS

Os Estados têm o dever de assegurar, segundo o Direito Internacional, níveis
mínimos essenciais do indivíduo ou grupo de indivíduos, o que significa priorizar as
necessidades básicas de sobrevivência, alimentos, abrigo básico, habitação, direito
de não retrocesso nos níveis existentes, por exemplo, de educação primária gratuita,
obrigatória e disponível a todos, mesmo em tempos de restrição de recursos
próprios.403 O escopo das obrigações positivas dos Estados relaciona-se também ao
conteúdo concreto da proteção, ou seja, a proteção que pode ser efetivamente
garantida pelos recursos dos Estados. Assim, “A função de proteção do Estado
muitas vezes pode ser refletida em leis existentes ou disposições constitucionais
para garantir e promover a proteção dos direitos humanos. Consequentemente, a

401
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(CESCR), General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the
Covenant), 14 December 1990, E/1991/23, parágrafo 10.
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responsabilidade dos Estados está no seu papel de proteção e não necessariamente
nos recursos financeiros existentes”.404
A proteção deve ser vista de forma holística. Os tratados de direitos humanos
impõem vários tipos de obrigações às partes. Por exemplo, o PIDCP exige que cada
uma das suas Partes “respeitem e assegurem a todos os indivíduos dentro de seu
território e sob sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto.”405 O
termo “respeito”, importante salientar, foi, nesse contexto, interpretado como uma
exigência do Estado para evitar que sejam violados os próprio direitos, “mas a
obrigação de assegurar o direito que o Estado faça mais do que simplesmente evitar
a violação direta.”406 O Comitê de Direitos Humanos, ao comentar o PIDCP, declarou
que “[...] as obrigações positivas dos Estados Partes em assegurar os direitos do
Pacto só serão cumpridas se os indivíduos forem protegidos pelo Estado, não
apenas contra as violações dos direitos do Pacto por seus agentes, mas também
contra os atos cometidos por pessoas ou entidades privadas que prejudiquem o
gozo dos direitos consagrados no Pacto, na medida em que sejam susceptíveis de
aplicação entre particulares ou entidades.”407 Tais direitos são extensíveis a todos,
como menciona o Comentário Geral n. 15 do Pacto, que dispõe que todos os
indivíduos, independentemente da sua nacionalidade ou apatrídia, como os
requerentes de asilo, os refugiados ou os migrantes, devem poder se beneficiar dos
direitos conferidos.408
O PIDESC exige que cada uma das partes “tome medidas, individualmente e
através da assistência e cooperação internacionais, especialmente econômicas e
técnicas, até o máximo de seus recursos disponíveis, com vistas a alcançar
progressivamente a plena realização dos direitos reconhecidos no Pacto [...]” 409
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O CDESC, nos Comentários Gerais, descreve que os Estados, além de
respeitar os direitos, devem protegê-los da interferência de atores privados. O
Comitê também exige que os Estados adotem medidas positivas apropriadas para o
pleno exercício dos direitos. Por exemplo, apontou que os Estados têm o dever de
respeitar o direito à alimentação ao não tomarem medidas que restrinjam o acesso
dos indivíduos ao alimento, assegurando que os atores privados não privem os
indivíduos de seu acesso a alimentos e assegurando o direto das pessoas de
obterem segurança alimentar.410
Como os instrumentos ambientais internacionais não abordam explicitamente
a proteção das pessoas afetadas pelas mudanças climáticas, e com a crescente
complexidade das questões ambientais, foram desenvolvidos princípios legais
ambientais que estabelecem a internacionalização da proteção ambiental. Nesse
contexto, os princípios comuns do meio ambiente, consagrados em vários
instrumentos internacionais sobre o meio ambiente, como a UNFCCC, o Protocolo
de Quioto ou a Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça,
desempenham um papel crucial para a questão das mudanças climáticas e os
indivíduos afetados por estas. Os princípios da prevenção, precaução, reparação,
poluidor-pagador, desenvolvimento sustentável e cooperação entre os povos
refletem o dever dos Estados de proteger o meio ambiente.
Assim,

o

presente

tópico

apresenta

as

obrigações

substantivas

e

procedimentais dos Estados sob a luz dos instrumentos internacionais de proteção
da pessoa humana e dos princípios ambientais.
O Preâmbulo do Acordo de Paris à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas reconhece que as mudanças climáticas são uma
preocupação comum da humanidade e que os Estados-Partes devem “tomar
medidas para combater as mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar as
suas respectivas obrigações em matéria de direitos humanos”.411
O Conselho dos Direitos Humanos, seus mecanismos de procedimentos
especiais, e o Escritório do Alto Comissário para os Direitos Humanos procuram dar
uma nova atenção aos direitos humanos e às mudanças climáticas através de uma
410

ONU. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12:
The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999.
411
UNFCCC. Convenção-Quadro Sobre Mudança Do Clima. Acordo de Paris. Conferência das Partes
Vigésima primeira sessão. Paris, 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015.
FCCC/CP/2015/L./Rev.1, 12 Dezembro 2015.
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série de resoluções, relatórios e atividades sobre o assunto, defendendo uma
abordagem baseada nos direitos humanos para as mudanças climáticas. 412As
principais mensagens do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos e as Mudanças Climáticas, apresentadas na COP 21, destacam as
obrigações e responsabilidades essenciais dos Estados e suas implicações para os
acordos, políticas e ações relacionados às mudanças climáticas.413
Para mitigar as mudanças climáticas e prevenir os seus impactos negativos
sobre os direitos humanos, os Estados têm a obrigação de respeitar, proteger,
cumprir e promover todos os direitos humanos para todas as pessoas, sem
discriminação. Assim, a incapacidade de tomar medidas afirmativas para prevenir os
danos causados pelos direitos humanos causados pelas mudanças climáticas,
incluindo os danos previsíveis a longo prazo, viola essa obrigação.414
A Convenção da Diversidade Biológica traz em preâmbulo que “é vital prever,
prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da
diversidade biológica.” O Tratado de Maastricht sobre a União Europeia indica como
princípio da Política Ambiental, entre outros, o “da ação preventiva, baseada na
correção prioritariamente na origem.”. Para Machado, “Essas Convenções apontam
para a necessidade de prever, prevenir e evitar na origem as transformações
prejudiciais à saúde humana e o meio ambiente.”415
O objetivo do princípio da prevenção é “impedir a ocorrência de danos ao
meio ambiente, através da imposição de medidas acautelatórias [...]” 416. O princípio
da prevenção busca, através da antecipação, prevenir possíveis danos ao meio
ambiente, buscando eliminar ou reduzir as suas causas. Previnem-se os impactos
de riscos já conhecidos e apontados pelas ciências.
O princípio da prevenção orienta os Estados para medidas de redução e
controle dos efeitos das mudanças climáticas e da degradação ambiental. No caso
Gabcíkovo-Nagymaros, o Tribunal Internacional de Justiça destacou o dever dos
Estados de prevenir danos: “no campo da proteção ambiental, a vigilância e
412
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414
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prevenção são exigidas devido ao caráter, muitas vezes irreversível.”417 Como
aponta Milaré, “[...] muitos danos ambientais são compensáveis, mas, sob a ótica da
ciência e da técnica, irreparáveis.”418
O objetivo de quase todos os instrumentos ambientais internacionais é
prevenir a degradação ambiental. Embora a degradação ambiental e os efeitos das
mudanças climáticas possam de fato ocasionar deslocamentos e migrações
populacionais, persiste a obrigação dos Estados de prevenir a degradação do meio
ambiente,

mesmo

que

não

estivessem

previstos

nos

diferentes

tratados

internacionais.419
Os Estados têm obrigações positivas de proteção à prevenção de violações
de direitos humanos. Os tribunais, em especial o Tribunal Europeu de Direitos
Humanos, adotaram a abordagem que o direito à vida obriga os Estados a tomar
todas as medidas necessárias para prevenir as catástrofes tanto naturais quanto
humanas. Desse modo, embora as obrigações dos Estados não assegurem a
criação de um estatuto específico sobre as mudanças climáticas, por si só, “elas
impõem a obrigação para prevenir e reduzir os riscos ambientais e incluindo sua
proteção geral dos direitos humanos.” E, portanto, a proteção não se refere apenas
às violações reais e concretas dos direitos humanos, mas também consiste em uma
obrigação dos Estados de impedir sua ocorrência.420
No caso Oneryildiz v. Turquia, o Tribunal constatou que as autoridades
municipais não só não respeitaram a obrigação positiva decorrente do art. 2º da
Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais de promover as medidas necessárias para prevenir esses
acontecimentos, como não respeitaram a regulamentação ambiental em vigor e não
procederam a nenhuma atitude para combater a construção de habitações ilegais. O
Tribunal apontou medidas de proteção nas várias etapas administrativas, afirmando
que “a obrigação positiva de tomar todas as medidas adequadas para salvaguardar
a vida na acepção do artigo 2º implicam, acima de tudo, um dever primordial para o

417
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Estado de implementar medidas legislativas e administrativas destinadas a eliminar
as ameaças ao direito à vida.”421
O CDESC também aduziu que os Estados Partes têm a obrigação de mitigar
os efeitos das mudanças climáticas para salvaguardar o gozo dos direitos protegidos
pelo PIDESC. Por exemplo, em sua Declaração sobre a Crise Mundial de Alimentos,
o Comitê pressionou os Estados Partes a adotarem “estratégias para combater as
mudanças climáticas globais que não afetem negativamente o direito à alimentação
adequada e à ausência de fome, mas sim promover uma agricultura sustentável
[...].”422
No contexto dos deslocamentos impulsionados pelas mudanças climáticas, os
Estados têm obrigação de prevenir os riscos e de “fazer tudo o que estiver ao seu
alcance para proteger as pessoas dos riscos imediatos e conhecidos aos quais elas
foram expostas.”423 Pertinente pontuar, o conteúdo das medidas e normas para a
proteção dos direitos humanos é dirigido tanto aos Estados quanto a outros atores
privados responsáveis por violações de direitos humanos.424
Os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e os
Direitos Humanos afirmam que os Estados têm a obrigação de proteger os direitos
humanos dos danos causados pelas empresas, enquanto as empresas têm a
responsabilidade de respeitar os direitos humanos e de não prejudicarem. Os
Estados devem tomar medidas adequadas para proteger todas as pessoas dos
danos causados aos direitos humanos causados pelas empresas, assegurando que
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as suas próprias atividades, incluindo as realizadas em parceria com o setor privado,
respeitem e protejam os direitos humanos e onde tais danos ocorrerem garantir
remédios eficazes.425
Os instrumentos ambientais internacionais, baseando-se no Princípio 21 da
Declaração de Estocolmo de 1972, estabelece que os Estados têm a
responsabilidade de assegurar que as atividades sob sua jurisdição ou controle não
causem danos ao ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da
jurisdição nacional, estabelecendo assim as obrigações de proteção contra danos
ambientais transfronteiriços.426 Do mesmo modo, o CDESC declarou, em conexão
com certos direitos do PIDESC, que os Estados devem adotar medidas para
prevenir danos transfronteiriços que interfiram no gozo de direitos humanos em
outros países, embora o Comitê não tenha aplicado mudanças climáticas. Por
exemplo, o Comentário Geral nº 15 estabelece que “Os Estados Partes deverão
tomar medidas para evitar que os seus próprios cidadãos e empresas violem o
direito à água de indivíduos e comunidades de outros países”.427
Nas Resoluções 10/4 e 18/22, o Conselho de Direitos Humanos da ONU
especificou também que, em nenhum caso, um povo pode ser privado dos seus
meios próprios de subsistência, como resultado dos impactos das mudanças
climáticas.428
O Princípio 15 da Declaração do Rio aponta que:
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação
429
ambiental.
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Assim, a precaução caracteriza-se pela ação antecipada dos riscos ou dos
perigos. O princípio da precaução visa “[...] à durabilidade da sadia qualidade de
vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta.” 430
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas traz
em seu artigo 3º que: “As Partes devem adotar medidas de precaução para prever,
evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos.
Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza
científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas [...].”
Portanto, a Convenção é aplicável mesmo “quando houver incerteza científica diante
da [...] ameaça de danos causadores de mudança do clima.”431
O IPCC tem inúmeras publicações alertando para as consequências das
mudanças climáticas com provas crescentes em seus vários relatórios, conforme
apresentado no primeiro capítulo. Desse modo, os Estados têm obrigação de agir
em função da crescente prova de conhecimento científico que traz as consequências
e os efeitos dos riscos potenciais.
Para garantir que todas as pessoas tenham a capacidade necessária para se
adaptarem às mudanças climáticas, como por exemplo, pequenas ilhas, zonas
ribeirinhas e costeiras baixas, regiões áridas e polos, os Estados devem desenvolver
capacidades de adaptação em comunidades vulneráveis, inclusive reconhecendo a
maneira pela qual alguns fatores como discriminação e disparidades na educação e
na saúde afetam a vulnerabilidade do clima, dedicando recursos adequados à
realização dos direitos econômicos, sociais e culturais de todas as pessoas, em
especial daquelas que enfrentam os maiores riscos.432
As tentativas de reduzir a pobreza devem ser acompanhadas por esforços
para combater e mitigar os efeitos das mudanças climáticas nos níveis nacional,
comunitário e individual. Segundo a Perita Independente sobre a Pobreza Extrema,
Magdalena Sepúlveda Carmona, os programas de proteção social podem “proteger
os mais vulneráveis e marginalizados dos choques causados pela degradação
ambiental como resultado das mudanças climáticas e ajudá-los a se adaptarem e
atenderem às suas necessidades sem prejudicar a capacidade do meio ambiente de
suprir essas necessidades ao longo do tempo”. Por exemplo, Magdalena Sepúlveda
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MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, p. 69.
MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, p. 72.
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ONU. OHCHR. Understanding Human Rights and Climate Change.
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Carmona explicou que isso poderia incluir “transferências de dinheiro para aqueles
que são mais vulneráveis aos riscos de mudança climática e têm a menor
capacidade de adaptação”.433
Nos tratados de direitos humanos, os Estados, atuando individual e
coletivamente, têm a obrigação de mobilizar e atribuir os máximos recursos
disponíveis para a realização progressiva dos direitos econômicos, sociais e
culturais, bem como para o desenvolvimento dos direitos civis e políticos e o direito
ao desenvolvimento. Portanto, devem adotar medidas inovadoras, por exemplo, com
a previsão de impostos sobre o carbono, com salvaguardas adequadas para
minimizar os impactos negativos sobre os pobres, e mobilizar recursos adicionais
para financiar esforços de mitigação e adaptação que beneficiem os mais pobres e
marginalizados.434
A Relatora Especial sobre os Direitos Humanos dos Deslocados Internos,
Chaloka Beyani, pediu que, no caso das mudanças climáticas e da destruição
ambiental, deveriam prevalecer as obrigações de diligência devida para prevenir ou
atenuar o impacto de catástrofes naturais e a deterioração dos ambientes
necessários à vida humana e ao modo de vida particular de certos grupos, como os
povos indígenas e nômades.435
Vários instrumentos internacionais de direitos humanos, dentre eles a Carta
das Nações Unidas e o PIDESC, impõem aos Estados o dever de cooperar para
assegurar a realização de todos os direitos humanos. As mudanças climáticas são
uma ameaça aos direitos humanos com causas e consequências que transpõem
fronteiras e, portanto, requer uma resposta global, sustentada pela solidariedade
internacional. Os Estados devem partilhar recursos, conhecimentos e tecnologias
para fazer face às mudanças climáticas.436
Segundo Guido, a cooperação internacional deve ser compreendida como
“uma obrigação de natureza formal que o Direito Internacional impõe aos Estados,
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ONU. Report of the Independent on extreme poverty and human rights, 9 August 2010, U.N. Doc.
A/65/259, p. 38-40 apud ONU. OHCHR. Mapping Human Rights Obligations Relating to the
Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, p. 32.
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ONU. OHCHR. Understanding Human Rights and Climate Change.
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ONU. Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, 20
December 2010, U.N. Doc. A/HRC/6/43, p. 65 apud ONU. OHCHR. Mapping Human Rights
Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, p. 34.
436
ONU. OHCHR. Understanding Human Rights and Climate Change.

150

em todos os comportamentos destes, nos outros campos”437com incidência das
normas internacionais de proteção do ambiente. Disso se infere que “o dever de
cooperação, em suas diversas formas de expressão, seria o instrumento
fundamental de aplicação dos tratados e acordos internacionais firmados em favor
da tutela ambiental.”438
A cooperação internacional, em matéria ambiental, “nada mais é do que o
reflexo vivo do reconhecimento da „dimensão transfronteiriça e global das atividades
degradadoras exercidas no âmbito das jurisdições nacionais‟, cujas seqüelas podem
alcançar além do previsto”.439 E quando fala em escala global, o princípio se aplica
às mudanças climáticas.
O princípio da cooperação internacional para a proteção do meio ambiente
está formalmente previsto na Declaração de Estocolmo440 e, também está presente
na Declaração do Rio.441
O princípio da solidariedade somente ganhou força após a Segunda Guerra
Mundial, quando os Estados “adquirem a consciência de dividirem o mesmo
contexto, do que decorre a necessidade de ajudarem uns aos outros.” Dessa
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SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergências, obrigações
e responsabilidade. São Paulo: Altas, 2001, p. 478.
438
MILARÉ, Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1233.
439
MILARÉ, Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p. 1229.
440
“Princípio 24. Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito e cooperação
e em pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e melhoramento do meio
ambiente. É indispensável cooperar para controlar, evitar, reduzir e eliminar eficazmente os efeitos
prejudiciais que as atividades que se realizem em qualquer esfera, possam Ter para o meio ambiente,
mediante acordos multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, respeitados a
soberania e os interesses de todos os estados.”
441
“Princípio 5. Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o
desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de
reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da
população do mundo.”; “Princípio 7. Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a
conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre.
Considerando as diversas contribuições para a degradação do meio ambiente global, os Estados têm
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a
responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em
vista as pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e
recursos financeiros que controlam.”; “Princípio 12. Os Estados devem cooperar na promoção de um
sistema econômico internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao
desenvolvimento sustentável em todos os países, de forma a possibilitar o tratamento mais adequado
dos problemas da degradação ambiental. As medidas de política comercial para fins ambientais não
devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma restrição disfarçada ao
comércio internacional. Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios
internacionais fora da jurisdição do país importador. As medidas internacionais relativas a problemas
ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, basear-se no consenso
internacional.”;“Princípio 14. Os Estados devem cooperar de forma efetiva para desestimular ou
prevenir a realocação e transferência, para outros Estados, de atividades e substâncias que causem
degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana.”
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consciência de solidariedade decorrem as bases do Direito Internacional do Meio
Ambiente e do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

A ONU usa esse

princípio como justificativa para várias de suas ações, já tendo usado de forma
reiterada em vários trechos de seus atos unilaterais, por exemplo, a Resolução 107,
da 55ª Reunião da Assembleia Geral, na qual estabelece que a solidariedade, como
um valor fundamental, que os desafios globais devem ser geridos de uma forma que
distribua os custos e os encargos de forma justa de acordo com os princípios
básicos de equidade e justiça social e assegura que aqueles que sofrem ou que
menos se beneficiam recebem daqueles que mais se beneficiam.442
Com relação às mudanças climáticas, o dever de cooperação e de
solidariedade é reforçado pelas exigências do princípio do Artigo 3º da UNFCCC de
proteger o sistema climático das presentes e futuras gerações, com base na
equidade

e

em

conformidade

com

suas

responsabilidades

comuns

mas

diferenciadas, devendo cooperar para promover um sistema econômico internacional
favorável ao crescimento e ao desenvolvimento econômico sustentáveis de todas as
Partes, em especial das Partes países em desenvolvimento443 e das obrigações
estabelecidas no Artigo 4 da UNFCCC de “cooperar na preparação para a
adaptação aos impactos das mudanças climáticas; Desenvolver e elaborar planos
adequados e integrados para a gestão das zonas costeiras, os recursos hídricos e a
agricultura”.
Ao estabelecer o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si
próprio e sua família, inclusive à alimentação, à vestimenta e à moradia adequadas,
assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida, o PIDESC, no

442

JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 95.
443
“Artigo 3. Princípios. Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção e implementar
suas disposições, as Partes devem orientar-se inter alia, pelo seguinte: 1. As Partes devem proteger
o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da humanidade com base na
eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas
capacidades. Em decorrência, as Partes países desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à
mudança do clima e a seus efeitos negativos. [...].5. As Partes devem cooperar para promover um
sistema econômico internacional favorável e aberto conducente ao crescimento e ao desenvolvimento
econômico sustentáveis de todas as Partes, em especial das Partes países em desenvolvimento,
possibilitando-lhes, assim, melhor enfrentar os problemas da mudança do clima. As medidas
adotadas para combater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir meio de
discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio internacional.” e “Artigo 4.
Obrigações. 1. Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas
diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos,
nacionais e regionais [...]”.
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artigo 11444, também aponta para a importância essencial da cooperação
internacional para a consecução desse direito.
As Resoluções 18/22 (2011) e 26/L.33 (2014) do Conselho de Direitos
Humanos reconheceram a necessidade de cooperação internacional para enfrentar
a natureza global das mudanças climáticas. A Resolução 18/22 determinou que “a
mudança climática é um problema global que exige uma solução global e que uma
cooperação internacional eficaz para permitir a implementação plena, efetiva e
sustentada da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas,
de acordo com as disposições e princípios da Convenção é importante para apoiar
os esforços nacionais para a realização dos direitos humanos envolvidos pelos
impactos relacionados às mudanças climáticas”.445
A Relatora Especial sobre Habitação Adequada, Raquel Rolnik, recomendou
várias medidas para que os Estados reduzissem os efeitos negativos das mudanças
climáticas. Rolnik sublinhou que qualquer resposta eficaz aos efeitos inevitáveis das
mudanças climáticas exigirá cooperação a nível internacional. Ela explicou que as
regiões afetadas já enfrentam níveis extremos de vulnerabilidade e não são capazes
de enfrentar os impactos das mudanças climáticas dentro de seus recursos
existentes. Portanto, dependem do apoio internacional para a adaptação, pois,
“Dada a natureza global da ameaça da mudança climática, uma ação coordenada
internacionalmente para assumir a gestão coletiva do clima global é particularmente
crítica”.446 Rolnik afirmou ainda que “os Estados devem cumprir as suas obrigações
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“Artigo 11. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 2. Os
Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar
protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas,
inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: a) Melhorar os métodos de produção,
conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos
e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma
dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos
recursos naturais; b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em
relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto
dos exportadores de gêneros alimentícios.”
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ONU. OHCHR. Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean,
Healthy and Sustainable Environment, p. 9.
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ONU. Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an
adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, 6 August 2009, U.N.
Doc. A/64/25, p. 39, 72 apud ONU. OHCHR. Mapping Human Rights Obligations Relating to the
Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, p. 22.
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em matéria de direitos humanos em todos os domínios de ação, incluindo no que se
refere a projetos e medidas de mitigação e adaptação”.447
Essa é uma resposta necessária à distribuição desproporcional das causas e
efeitos das mudanças climáticas. É também coerente com as obrigações de longa
data relativas à assistência e cooperação internacional, sublinhadas no PIDESC no
artigo 2 (1)448 e nos artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas.449
Os

instrumentos

ambientais

internacionais

exigem

frequentemente

a

cooperação internacional para abordar questões transfronteiriças, por exemplo a
Declaração de Estocolmo, que, no seu preâmbulo, estabelece que "a cooperação
internacional também é necessária para angariar recursos para apoiar os países em
desenvolvimento no cumprimento de suas responsabilidades neste campo", e
explica que "uma crescente classe de problemas ambientais, porque são de
dimensão regional ou global ou porque afetam o domínio internacional comum,
exigirão uma cooperação extensiva entre as nações e a ação das organizações
internacionais no interesse comum".
Os Estados devem empenhar-se em esforços de cooperação para responder
aos impactos das mudanças climáticas e envidar esforços na mitigação e adaptação
referentes a esses impactos de forma conjunta.450
A Declaração de Estocolmo, em seu princípio 1451, reafirmado pela
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, nos princípios 1 452,
447

ONU. OHCHR. Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean,
Healthy and Sustainable Environment, p. 22.
448
“Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio
como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico,
até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os
meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em
particular, a adoção de medidas legislativas.”
449
“Artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às relações
pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e
da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho
efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas
internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter
cultural e educacional; e c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.”; “Artigo 56. Para a
realização dos propósitos enumerados no Artigo 55, todos os Membros da Organização se
comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente.”
450
ONU. OHCHR. Understanding Human Rights and Climate Change.
451
“Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida
digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para
as gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o
apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de
dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.”
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3453, 4454 e 27455 e a Carta da Terra de 1997, no princípio 4,456 reconhecem o direito
ao desenvolvimento sustentável e um meio ambiente sadio se configuram como
extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e de
saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade, ou seja, da
qualidade de vida.457 Isso se justifica em razão de que “o direito a um meio ambiente
sadio e o direito à paz configuram-se como extensões ou corolários do direito à
vida”, o que significa que os Estados têm a obrigação de evitar riscos ambientais
sérios à vida.458
O princípio do desenvolvimento sustentável tem por objetivo “a manutenção
das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades,
garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu
ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar
os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição.”459
A Declaração de Estocolmo, preocupada com a finitude dos recursos naturais,
estabeleceu, em seu princípio 2, que esses recursos devem ser preservados em
benefício das gerações atuais e futuras, mediante cuidadoso planejamento. A
Declaração do Rio, em seu princípio 3, estabeleceu que o direito ao
desenvolvimento “deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas
equitativamente às necessidades [...] das gerações atuais e futuras.” Assim, o
princípio do desenvolvimento sustentável deve estar pautado na solidariedade da
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“Princípio 1. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento
sustentável. Têm
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.”
453
“Princípio 3. O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam
atendidas equitativamente às necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações
presentes e futuras.”
454
“Princípio 4. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte
integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.”
455
“Princípio 27. Os Estados e os povos irão cooperar de boa fé e imbuídos de um espírito de
parceria para a realização dos princípios consubstanciados nesta Declaração, e para o
desenvolvimento progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento sustentável.”
456
“Princípio 4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações. a.
Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas necessidades das
gerações futuras. b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem, em
longo prazo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra.”
457
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 28.
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presente geração em relação às futuras, para que também possam usufruir de forma
sustentável dos recursos naturais.460
O princípio do desenvolvimento sustentável ganhou importância não só pelas
diversas referências em tratados internacionais, mas também por servir de
orientação para organizações, conferências das partes de diversas convenções e
para os tribunais”.461 Como no caso Gabcíkovo-Nagymaros, em que a Corte
Internacional de Justiça estabeleceu que as partes deveriam contemplar os efeitos
sobre o meio ambiente da operação da usina hidrelétrica Gabcíkovo, mas não
determinou em que medida seria possível conciliar o direito ao desenvolvimento com
a proteção do meio ambiente no caso. Porém, ao afirmar que a Eslováquia teria
violado o direito internacional ao assumir controle unilateral de recurso natural
comum,a Corte deixa claro que o desenvolvimento sustentável compreende o uso
equitativo dos recursos naturais comuns. 462
O princípio do desenvolvimento sustentável inclui obrigações procedimentais
tais como o dever de elaborar estudo de impacto ambiental e outras avaliações
ambientais, e “participação pública no processo decisório como forma de promover o
aumento de qualidade e sustentabildiade.”463
O princípio do desenvolvimento sustentável é relevante para as mudanças
climáticas, na medida em que se refere ao presente e ao futuro e a uma ampla gama
de fatores econômicos, ambientais e sociais, incluindo os direitos humanos. Desse
prisma, os Estados devem criar as condições de preservar o meio ambiente,
favorecer a solidariedade, melhorar as condições de vida, o desenvolvimento e
proteger os direitos humanos.464
Para atenuar os efeitos das mudanças climáticas sobre os indivíduos ou
grupos de indivíduos, os Estados devem adotar medidas legais e operacionais,
como por exemplo, planos de ação para garantir a redução de riscos, sistemas de
alerta precoce, recuperação e reconstrução, que devem ser tomadas pelos países
em desenvolvimento como pelos países desenvolvidos a fim de proteger as
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MILARÉ, Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco, p 819.
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pessoas, em um primeiro momento, do deslocamento, mas também após o
deslocamento motivado pelas mudanças climáticas. 465
O

princípio

7466

da

Declaração

Rio

faz menção

ao

princípio

da

responsabilidade comum, porém diferenciada. Para Accioly, Silva e Casella esse
princípio aponta três elementos: o primeiro é a cooperação global entre os Estados,
o segundo aspecto é responsabilidade comum dos Estados, reforçando “a ideia de
que a comunidade internacional como um todo tem de se empenhar na consecução
dos objetivos de preservação ambiental, aspecto ligado à responsabilidade pela
preservação futura do que à degradação histórica”, e, como terceiro aspecto, é
responsabilidade diferenciada dos Estados, eis que “a responsabilidade tem por
fundamento a premissa de que a maior parte da degradação ambiental do
desenvolvimento econômico acelerado do grupo pequeno de países nos últimos dois
séculos [...]”467
O princípio aqui em causa encontra-se também presente na UNFCCC, artigo
3°, parágrafo 1°, bem como no Protocolo de Quioto, que sucede a esse último
diploma. A UNFCCC exige que os Estados protejam as gerações futuras e tomem
medidas em matéria de mudanças climáticas com base na equidade e em
conformidade com as suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e
respectivas capacidades. Embora as mudanças climáticas afetem as pessoas em
todo o lado, as que menos contribuíram para as emissões de gases com efeito de
estufa (isso é, os pobres, as crianças e as gerações futuras) são as mais afetadas. A
equidade na ação climática exige que os esforços para mitigar e adaptar-se aos
impactos das mudanças climáticas devem beneficiar as pessoas nos países em
desenvolvimento, os povos indígenas, as pessoas em situação de vulnerabilidade e
as gerações futuras.468
Referindo-se ao princípio de equidade da UNFCCC, Raquel Rolnik, Relatora
Especial sobre Habitação Adequada, afirmou que os países desenvolvidos devem
465
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liderar na redução dos níveis de emissão “e apoiar os países em desenvolvimento
na busca de caminhos de baixo carbono”.469 A nível nacional, explicou que os países
em desenvolvimento, no contexto da mitigação, têm a obrigação de criar planos de
desenvolvimento que levem em conta a necessidade urgente de se abster de
contribuir mais para os níveis de emissões que causam as mudanças climáticas.470
O Artigo 4 (1) (f) da UNFCCC estabelece que as Partes, tendo em conta as
suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e as suas prioridades, seus
objetivos e circunstâncias específicas de desenvolvimento nacional e regional, têm
de, na medida do possível, nas suas políticas e ações sociais, econômicas e
ambientais pertinentes, empregar métodos adequados, formulados e determinados a
nível nacional, com vistas a minimizar os efeitos negativos e propor medidas para
mitigação ou adaptação das mudanças climáticas. O artigo 2º, no item 3, do
Protocolo de Quioto, prevê que as Partes esforcem-se por implementar políticas e
medidas ao abrigo do Protocolo de forma a minimizar os efeitos adversos e os
impactos sociais noutros países. O Artigo 1 do Protocolo de Quioto utiliza a definição
de "efeito adverso" estabelecida na UNFCCC, que inclui efeitos deletérios
significativos na saúde humana.471
Nesse contexto, a Perita Independente sobre Pobreza Extrema explicou que
os Estados, particularmente os países industrializados que emitem níveis elevados
de gases com efeito de estufa, “devem fornecer um financiamento substancial,
separado e adicional aos compromissos pré-existentes de ajuda pública ao
desenvolvimento [...], para ajudar os países em desenvolvimento a Inevitáveis
efeitos de um clima quente.”472
O princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, aliado ao
princípio do desenvolvimento sustentável, é basilar para uma verdadeira cooperação
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internacional. O princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada,
fundamenta o dever de assistência dos países desenvolvidos aos países em
desenvolvimento e estabelece obrigações diferentes para países desenvolvidos, em
desenvolvimento e em transição para economia de mercado, de acordo com suas
capacidades.473 As implicações do princípio da responsabilidade comum, mas
diferenciada, para as reclamações legais relativas aos danos causados pelas
mudanças climáticas, podem ser as mais importantes quando se considera o modo
como a responsabilidade legal pode ser desagregada. Em particular, os elementos
de responsabilidade pelas mudanças climáticas e as capacidades financeiras e
técnicas podem servir de base para a determinação de um método adequado de
reparação dos danos produzidos pelas mudanças climáticas.474
A proteção das populações vulneráveis deve ser uma prioridade para os
Estados, porém, essa obrigação de proteção dos direitos humanos também deve ser
garantida a todos os indivíduos pelos Estados dentro de seu próprio território,
devendo ser válida para qualquer pessoa sob sua jurisdição, o que implica que a
proteção é garantida aos indivíduos que se encontram sob a jurisdição de um
Estado, mesmo que essa pessoa não esteja situada em seu próprio território. 475
Crépeau, Relatora Especial sobre os Direitos Humanos dos migrantes,
recomendou várias obrigações e boas práticas para que os Estados abordem os
impactos das mudanças climáticas sobre os migrantes. Por exemplo, recomendou
que, ao avaliar e planear programas de medidas de mitigação e adaptação para lidar
com a mudança climática, “os Estados devem identificar as populações prioritárias
vulneráveis que são suscetíveis de migrar internamente ou internacionalmente por
causas relacionadas, pelo menos parcialmente, às mudanças climáticas, devem
migrar, mas não são capazes de fazê-lo, e identificar suas necessidades
específicas.” E afirmou que "Os Estados devem apoiar as organizações da
sociedade civil que dão voz às populações vulneráveis, incluindo os migrantes ou
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potenciais migrantes, com vista a assegurar a sua participação significativa em todas
as deliberações sobre o seu futuro como cidadãos e/ou migrantes”.476
A Relatora Especial recomendou também que os Estados “elaborem e
implementem políticas e estratégias migratórias locais e nacionais para facilitar a
migração interna induzida pelas mudanças climáticas, quando necessário, inclusive
através da construção de infraestrutura urbana sustentável, flexível e inclusiva para
acomodar os migrantes internos. Explicou “que tais políticas e estratégias devem
respeitar plenamente as leis nacionais e as obrigações internacionais de direitos
humanos, incluindo a garantia da participação política das populações vulneráveis, a
não discriminação dos migrantes induzidos pelas mudanças climáticas e um meio de
reparação contra as violações dos direitos humanos.” Assim, “os Estados devem
tomar medidas específicas para permitir que os migrantes induzidos pela mudança
climática que chegam se adaptem melhor à comunidade de destino”. 477
Embora os Estados não possam impedir que a sua população se mude para
outro Estado, a Relatora Especial assinalou a obrigação de os “Estados de origem
fornecerem a educação e a formação necessárias para que os futuros migrantes
possam se adaptar a uma nova sociedade”. E destacou que “os Estados de origem
podem adotar políticas bilaterais de migração circular, permitindo que indivíduos
obtenham treinamento no exterior e assim facilitando o processo migratório. No
entanto, os Estados de origem não deveriam forçar os indivíduos a deixarem o seu
país, mas devem esforçar-se por permitir a adaptação in situ o maior tempo
possível”.478
No que diz respeito aos Estados de destino, a Relatora Especial afirmou que
esses têm a “obrigação de não discriminar, mas de envidar políticas específicas para
garantir a verdadeira igualdade dos migrantes induzidos pelas mudanças climáticas
com outras pessoas sob sua jurisdição”.479
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Walter Kälin, Relator Especial sobre os Direitos Humanos dos Deslocados
Internos, observou que as iniciativas relacionadas com as questões das mudanças
climáticas são de particular importância para a proteção das pessoas deslocadas por
desastres naturais. Ele citou o Quadro de Ação de Hyogo de 2005, que estabelece
que:
Cada Estado tem a responsabilidade primária [...] de tomar medidas
eficazes para reduzir o risco de catástrofe, incluindo a proteção das pessoas
no seu território [...] do impacto das catástrofes ", e estabelece cinco
prioridades de ação, a saber: (1) tornar a redução dos riscos de catástrofe
«uma prioridade nacional e local com uma base institucional forte para a
implementação»; (2) «reforçar o alerta precoce» com base na identificação,
avaliação e monitorização dos riscos de catástrofes, (3) «criar uma cultura
de segurança e de resiliência a todos os níveis»; (4) "reduzir os fatores de
risco subjacentes"; E "Fortalecer a preparação para desastres para uma
resposta efetiva em todos os níveis". A redução do risco de desastres é
crucial para reduzir ou prevenir o deslocamento causado por desastres
480
naturais.

Além das obrigações em matéria de direitos socioeconômicos descritas, em
especial a obrigação de não discriminação, a obrigação de assegurar níveis mínimos
essenciais de direitos e a obrigação de evitar o retrocesso nos níveis de gozo de
direitos existentes, os Estados também têm obrigações em matéria de direitos
processuais no domínio do ambiente e a sua articulação com as mudanças
climáticas, a fim de que os governos providenciem uma proteção eficaz e completa
dos direitos humanos. Apresentados nos instrumentos internacionais e reconhecidos
pela jurisprudência regional dos direitos humanos, o direito à informação, o direito à
participação pública nos processos de decisão e o acesso à justiça são todos os
pilares da salvaguarda dos direitos humanos das pessoas ameaçadas pelas
mudanças climáticas.481
A Declaração do Rio 1992 aponta, no princípio 10:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No
nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas,
inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas
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comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos,
inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.

Além do princípio 10 da Declaração do Rio, a obrigação específica dos
Estados de fornecer informações sobre os perigos ambientais ao público deriva de
instrumentos internacionais e regionais, por exemplo, no PIDCP482, na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.483 Mas também é mencionada na UNFCCC:
Artigo 6. Educação, Treinamento e Conscientização Público. Ao cumprirem
suas obrigações previstas no Artigo 4, parágrafo 1, alínea ( i ), as Partes
devem:
a) Promover e facilitar, em níveis nacional e, conforme o caso, subregional e
regional, em conformidade com sua legislação e regulamentos nacionais e
conforme suas respectivas capacidades:
[...]
II) o acesso público a informações sobre mudança do clima e seus efeitos;
[...]

O PIDCP e outros instrumentos de direitos humanos garantem a todas as
pessoas o direito à participação livre, ativa, significativa e informada nos assuntos
públicos. Isso é importante para uma ação climática eficaz baseada em direitos e
requer instituições e processos abertos e participativos, bem como medidas precisas
e transparentes das emissões de gases de efeito estufa, das mudanças climáticas e
seus impactos. Os Estados devem disponibilizar a todos os setores da sociedade
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informações precoces sobre os efeitos do clima e as catástrofes naturais. Os planos
de adaptação e de mitigação devem ser disponibilizados ao público, financiados de
forma transparente e desenvolvidos em consulta com os grupos afetados.484
Nos termos da UNFCCC, os Estados têm a obrigação de facilitar “a
participação do público na abordagem das mudanças climáticas e seus efeitos e no
desenvolvimento de respostas adequadas.” Desse ângulo, o direito à participação
pública compreende não apenas o direito de ser ouvido, mas também o direito de
afetar as decisões.”485
O princípio da participação expressa a ideia de que, “para a resolução dos
problemas do ambiente deve ser dada especial ênfase à cooperação entre o Estado
e a sociedade, através da participação dos diferentes grupos sociais na formulação
e na execução da política ambiental. Isto vale para os três níveis da Administração
Pública”.486
O princípio 10 da Declaração do Rio recebeu sua máxima expressão até a
Convenção de Aarhus de 1998 sobre acesso à informação, participação pública na
tomada de decisões e acesso à justiça em questões ambientais.487 A Convenção de
Aarhus obriga os Estados-partes a disponibilizarem informações ao público sobre
questões ambientais e, em caso de ameaça iminente para a saúde humana,
decorrentes de causas humanas ou naturais, obriga os Estados a fornecer as
informações necessárias que permitam ao público adotar medidas destinadas a
prevenir ou a atenuar as consequências.488
A Resolução 67/210 (2013) da Assembleia Geral reconhece a importância da
participação pública na abordagem dos impactos das mudanças climáticas. Referese à necessidade de envolver uma ampla gama de interessados nos níveis global,
regional, nacional e local, incluindo governos nacionais e locais, empresas privadas
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e sociedade civil, incluindo jovens e pessoas com deficiência e que a igualdade de
gênero e a participação efetiva das mulheres e dos povos indígenas é importante
para uma ação efetiva em todos os aspectos das mudanças climáticas".489
Os princípios da participação e da informação são indissociáveis. A
informação serve para o processo de educação de cada pessoa e da comunidade.
“Mas a informação visa, também, a dar chance à pessoa informada de tomar
posição ou pronunciar-se sobre a matéria informada”.490 Os dados ambientais
devem ser publicados. “A publicidade está ligada à informação. O segredo, ao
contrário, distancia e/ou elimina a informação”.491
Tais obrigações processuais são fundamentais para esclarecer os canais de
transmissão e meios através dos quais os direitos específicos de direitos humanos
de indivíduos e grupo podem ser violados através da ação governamental ou
negligência no contexto das mudanças climáticas.
A divulgação de informações em caso de riscos ambientais causados por
riscos de desastres, tais como o acidente nuclear do Japão ou o furacão Katrina,
poupa a vida de seres humanos. Em outros casos, a participação do público nos
processos de tomada de decisão garante que medidas preventivas sejam tomadas
se for necessário evacuar, por exemplo, no caso aumento do nível do mar. No caso
de violações de direitos humanos decorrentes de fatores climáticos, o acesso à
justiça deve entrar na equação para amparar o direito das pessoas deslocadas.492
Para a Relatora Especial sobre Habitação Adequada, Raquel Rolnik, o
princípio da participação no contexto das iniciativas de mitigação “deve ser
implementado para garantir que aqueles que são mais diretamente afetados tenham
uma palavra na sua concepção e implementação, o que poderia ajudar a antecipar
e, assim, evitar novas violações de direitos que poderiam resultar da Medida em
discussão”.493
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O direito de informação tem recebido atenção especial ao abrigo da legislação
ambiental internacional. A razão para isso é o reconhecimento, indicado no Princípio
10 da Declaração do Rio, de que a ação efetiva na degradação ambiental requer a
coleta de várias informações, tais como: avaliações de impacto ambiental,
monitoramento de toxinas e outros poluentes, rastreamento de populações de
espécies e assim por diante.494
Os Estados devem assegurar que seja facultado ao público o direito de
acesso à informação. O direito à informação deve ser entendido não só como o
direito de procurar informações, mas também como a obrigação dos Estados de
divulgarem informações, proporcionando ao público uma base ampla para a tomada
de decisões495, como garantia de participação efetiva, sendo fundamental para o
processo democrático.496
O direito à informação é particularmente importante para as populações
vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, pois permite que tomem medidas
preventivas em caso iminente de perigo ambiental, permitindo que os Estados
adotem medidas de proteção antes que o evento ocorra. É o caso de medidas de
deslocamento para áreas mais seguras dentro do país ou até mesmo ações de
deslocamento para além das fronteiras. Nos casos de deslocamento devido a
causas ambientais, permite aos Estados tomarem medidas de proteção posteriores,
assegurando que a população afetada receba informações adequadas e participe
nos processos de tomada de decisões.497
As obrigações dos Estados em matéria de divulgação de informações em
caso de riscos ambientais aparece, por exemplo, nos casos Guerra e outros e
Vilness v. Noruega, julgados pelos Tribunal Europeu de Direitos Humanos. No
primeiro, o Tribunal reiterou que o direito à informação implica a obrigação dos
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Estados de disponibilizar informações ao público sobre questões ambientais, mas
também uma obrigação positiva de recolher, processar e divulgar informações, que,
por sua natureza, não chegariam ao público. 498 No segundo caso, o Tribunal
reconheceu que, em determinadas situações, as obrigações dos Estados de facultar
o acesso à informação para avaliar os riscos para a saúde englobam não só a
recusa de prestar, mas também uma obrigação de fornecer ativamente tais dados,
independentemente da incerteza científica quanto ao âmbito e à extensão dos
riscos.499
Pela jurisprudência apresentada, pode-se concluir o direito à informação das
populações vulneráveis pré-deslocadas no sentido de receberem informações
decorrentes de mudanças climáticas e a obrigação dos Estados de tomar medidas
preventivas para proteger os direitos humanos.500
O direito à participação pública na tomada de decisões está intrinsecamente
ligado ao direito à informação, conforme se depreende do artigo 7º da Convenção de
Aarhus: “Cada Parte adotará disposições práticas e ou outras adequadas para que o
público possa participar durante a preparação de planos e programas relacionados
com o ambiente, num quadro transparente e equitativo, tendo fornecido ao público
as informações necessárias.”
Nessa direção, o público desempenha um papel importante na tomada de
decisões, em especial no que se refere aos impactos ambientais e, por extensão,
aos direitos humanos.501 O direito à participação pública pode ser encontrado, por
exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem502 e no PIDCP.503
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O direito à participação tem sido relevante no contexto das mudanças
climáticas, pois, de acordo com a UNFCCC, os Estados têm a obrigação de facilitar
“a participação pública na abordagem das mudanças climáticas e seus efeitos e o
desenvolvimento de respostas adequadas.”504 Ou seja, o direito à participação inclui
não apenas o direito a ser ouvido, mas também de participar nas tomadas de
decisões.
E como a participação pública não pode estar desvinculada dos princípios da
igualdade e da não discriminação, é importante que os Estados prestem especial
atenção aos grupos vulneráveis, que geralmente são os mais afetados por desastres
ambientais, incluindo mulheres, crianças, deficientes, idosos e grupos indígenas. E,
portanto, os Estados devem tomar medidas especiais para proteger a maioria dos
grupos em desvantagens para garantir a igualdade de gozo dos seus direitos
humanos.
Embora os Estados devam garantir o direito à participação e à informação no
contexto das mudanças climáticas, é importante destacar também a necessidade de
mecanismos de reparação para reforçar e proteger os direitos humanos das pessoas
afetadas pelas mudanças climáticas.
O direito à vida e outros direitos humanos apresentados no capítulo 2 criam
obrigações positivas para os Estados tomarem medidas apropriadas para
salvaguardar os direitos humanos. E é nesse contexto que o acesso à justiça parece
justificado, principalmente quando está prevista uma catástrofe ou no caso das
mudanças climáticas cujas informações são amplamente divulgadas pelos relatórios
do IPCC e o Estado não toma medidas de precaução, mitigação e adaptação contra
a ameaça do direito à vida, eis que sabia ou devia saber sobre o perigo e tinha
capacidade para agir.505
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o PIDCP e outros
instrumentos de direitos humanos exigem que os Estados garantam remédios
efetivos para violações de direitos humanos. Assim, as obrigações dos Estados no
contexto das mudanças climáticas e outros danos ambientais estendem-se a todos

ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto
secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; c) de ter acesso, em condições
gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.”
504
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505
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os detentores de direitos e aos danos que ocorrem dentro e fora das fronteiras. Os
Estados devem prestar contas aos titulares de direitos pelas suas contribuições para
as mudanças climáticas, incluindo a não regulamentação adequada das emissões
das empresas sob a sua jurisdição, independentemente de onde tais emissões ou os
seus danos realmente ocorrem.506
Nas questões ambientais, especialmente, o princípio 7 da Declaração do Rio
aponta que:
Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade
e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os
Estados irão também cooperar, de maneira expedita e mais determinada, no
desenvolvimento do direito internacional no que se refere à
responsabilidade e à indenização por efeitos adversos dos danos
ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro
de sua jurisdição ou sob seu controle. (Grifo nosso)

Já o preâmbulo da Declaração de Estocolmo, n. 7, dispõe: “Atingir tal fim, em
relação ao meio ambiente, exigirá a aceitação de responsabilidades por parte de
cidadãos e comunidade, e por empresas e instituições, em todos os níveis,
participando todos de maneira justa nos esforços comuns.”
Ocorrendo o dano ao meio ambiente, surge a necessidade da obrigação da
reparação desse dano no plano internacional.507 O princípio 16 da Declaração do
Rio-92 aponta que:
As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista
a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.

Assim, busca-se “imputar ao poluidor o custo social à poluição por ele gerada,
engendrando um mecanismo de responsabilidade por dano ecológico, abrangente
dos efeitos da poluição não somente sobre bens e pessoas, mas sobre toda a
natureza.”508 O princípio do poluidor-pagador é também conhecido como o princípio
da responsabilidade.509 Como aponta Machado, “O poluidor que usa gratuitamente o
meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos
506
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os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia” 510, devendo,
assim, ser responsável pelos danos que vier a causar.
O princípio do poluidor-pagador511 apresenta duas acepções: “a) busca evitar
a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e b) ocorrido o dano, visa à
sua reparação (caráter repressivo).” Assim, “impõe-se ao poluidor o dever de arcar
com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua atividade
possa ocasionar” e uma vez “ocorrendo os danos ao meio ambiente em razão da
atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua reparação.”512
O conteúdo do acesso à justiça é apresentado no PIDCP e outros
instrumentos internacionais. No contexto das mudanças climáticas, a via do acesso
à justiça como remédio efetivo para a busca de reparações incluiria a investigação e
a divulgação de quais atos ou omissões levaram aos danos sofridos pelas
populações afetadas, incluindo o direito a reparações, que tanto podem
compreender danos à propriedades quanto perda de receitas.513
De acordo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os Estados têm
a obrigação legal de tomar medidas razoáveis para prevenir explicitamente as
violações de direitos humanos, sendo que o dever de prevenção inclui todos os
meios de natureza jurídica, política e administrativa que promovam a proteção dos
direitos humanos e assegurem que quaisquer violações sejam consideradas e
tratadas como atos ilegais, podendo levar à punição daqueles responsáveis e à
obrigação de indenizar as vítimas por danos”.514
No campo das mudanças climáticas, o direito de acesso à justiça pode abrir
caminho para que os Estados coloquem em prática medidas para minimizar ou evitar
os seus efeitos, visto que o direito de proteger efetivamente os direitos humanos
para evitar que a pessoa humana seja irreparável é uma lei imanente de proteção do
ser humano.515
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Como visto neste tópico, os Estados têm obrigações que devem ser
cumpridas, ressaltando que tais obrigações não resultam apenas de tratados ou
convenções; podendo decorrer também do costume ou dos princípios gerais do
direito. Assim, em regra, o Estado é internacionalmente responsável por toda ação
ou omissão que lhe seja imputável, de acordo com as regras do direito internacional
público, e das quais resulte a violação de uma norma jurídica internacional ou de
suas obrigações internacionais. No próximo item, apresenta-se o instituto da
responsabilidade internacional dos Estados.

3.2 RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DOS ESTADOS

A responsabilidade internacional constitui uma questão extremamente
importante, visto que todo Estado tem a obrigação de prevenir a ocorrência de
danos com projeção internacional e de abster-se de seus próprios direitos, quando
esses forem potencialmente fonte de danos que ultrapassem suas fronteiras, como,
por exemplo, atividades relacionadas com ambiente: poluição, atividades perigosas
ou centros nucleares. Portanto, “[...] a responsabilidade do Estado comporta a
obrigação de reparar o dano causado e, eventualmente, dar uma satisfação
adequada [...]”516
No plano internacional, um Estado é considerado responsável quando ele
comete um ato transgredindo esse direito, no entanto, a dificuldade se acentua pela
qualidade dos sujeitos, em especial dos principais, os Estados, que se apresentam
como soberanos e avessos a admitirem uma autoridade que imponha essa
responsabilização. Na ausência dessa autoridade, o contencioso internacional se
pauta no regime geral da responsabilidade.517
Ruzié oferece a seguinte definição para a responsabilidade internacional:
É o instituto (jurídico) segundo qual um sujeito de Direito Internacional, ao
qual é imputável um ato ou omissão contrária às suas obrigações
internacionais, é constituído no dever de reparar o sujeito de Direito
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Internacional que foi vítima desse ato (em si mesmo, ou na pessoa ou bens
518
dos seus nacionais ou agentes).

Para Miranda, “Sempre que um sujeito de Direito viola uma norma ou um
dever a que está adstrito em relação com outro sujeito ou sempre que, por qualquer
forma, lhe cause um prejuízo, incorre em responsabilidade; fica constituído um dever
específico

para

com

o

lesado.

Nisso

consiste,

muito

em

resumo,

a

responsabilidade”.519
Quando um Estado, por ação ou omissão, facilita a prática de um ato ilícito
internacional, ele pode se tornar responsável pela prática desse ato. Um ato
internacionalmente ilícito pode se revelar a partir da violação de direitos públicos ou
privados de estrangeiros ou de seus próprios cidadãos, tais como escravidão,
genocídio, apartheid ou outras violações aos direitos humanos, ou como os direitos
de um grupo étnico, como o direito à autodeterminação, que também pode ser
objeto de um ato ilícito internacional. O ato ilícito pode ser praticado contra um
Estado, contra um grupo de Estados ou contra um sujeito de Direito
Internacional(uma organização internacional, por exemplo) que não seja um Estado
ou da comunidade internacional como um todo.520
Assim, quando um Estado viola uma norma consuetudinária de Direito
Internacional ou uma obrigação proveniente de um tratado por ele ratificada, comete
um ato ilícito internacional e torna-se responsável por essa violação.521
A responsabilidade internacional vem sofrendo uma mudança estrutural
desde 1945, em conjunto com o desenvolvimento do Direito Internacional. Mas é
somente pós 2ª Guerra Mundial que a violação das normas internacionais passa a
ter maior relevância no cenário público. Nessa fase, a responsabilidade internacional
transforma-se numa questão de interesse público relacionada com a violação de
normas de Direito Internacional, sendo que os atores responsáveis pela violação das
normas internacionais podem ser os Estados, as organizações internacionais e,
também, o indivíduo, quando os atos praticados forem crimes particularmente
graves.
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Como aponta Crawford, o tema da responsabilidade internacional dos
Estados já faz parte do interesse do Direito Internacional desde a primeira metade
do século XX. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu a
Comissão de Direito Internacional (CDI)522 e a responsabilidade dos estados foi
eleita como um dos primeiros temas a serem tratados pelo novo órgão. 523 A seguir,
apresenta-se brevemente os antecedentes históricos e o desenrolar da codificação
do

Projeto

de

Artigos

da

Comissão

de

Direito

Internacional

sobre

a

Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, sendo este na
sequência do estudo mencionado como Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade
dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos ou somente Projeto de Artigos.
O primeiro Relator Especial para o tema, García Amado (Cuba), iniciou suas
atividades em 1956, apresentando seis informes entre 1956 e 1961, centrando o
trabalho da CDI na responsabilidade dos Estados por danos causados às pessoas e
aos bens dos estrangeiros e abordava aspectos gerais da responsabilidade. No
entanto, devido a outros trabalhos, a CDI não examinou seus informes. 524 Entre
1962 e 1980, o segundo Relator Especial para o tema, Ago (Itália), apresentou oito
informes e, durante esse período, a CDI aprovou 35 artigos, que constituem a base
dos artigos relativos àorigem e às características fundamentais da responsabilidade
do Estado, que atualmente constituem a primeira parte do Projeto dos Artigos sobre
a Responsabilidade do Estado por Atos Internacionalmente Ilícitos.525
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No período compreendido entre 1980 e 1986, o terceiro Relator Especial,
Riphagen (Países Baixos), apresentou sete informes, e sua principal contribuição foi
a aprovação pela CDI da definição de “Estado lesado”. 526
O sucessor de Riphagen, Arangio Ruiz (Italia), que integrou a Comissão entre
1988 e 1996 e que, ao final do seu trabalho, viu a CDI aprovar o primeiro texto
integral do projeto dos artigos, com seus comentários. Sua contribuição para o
Projeto foram os artigos sobre reparação, contramedidas, consequências do crime
internacional e soluções de controvérsias.527
Em 1997, Crawford (Australia) foi nomeado Relator Especial pela CDI e, entre
1998 e 2001, realizou a segunda leitura do projeto dos artigos. 528
Entre 1998 e 2001, a CDI examinou a totalidade dos artigos e aprovou um
novo projeto de artigos, que foi apresentado para os governos para formularem seus
comentários. No 53º período de sessões de 2001, após examinarem o texto, foi
aprovadaa versão definitiva, a qual consiste de 59 artigos. E também se elaborou um
comentário a esse projeto de artigos.529
A Assembleia Geral, por meio da Resolução 56/83, de 12 de dezembro de
2001, tomou nota dos Artigos e pediu atenção especial aos governos, sem prejuízo
da questão de sua futura aprovação como texto de um tratado ou de um outro tipo
de medida.530
A Assembleia Geral chamou novamente a atenção dos governos para os
Artigos na Resolução 59/35, de 2 de dezembro de 2004, e solicitou também ao
Secretário Geral que preparasse uma compilação inicial das decisões das cortes e
tribunais internacionais e outros órgãos que referiram aos artigos.531
Na Resolução 62/61, de 6 de dezembro de 2007, a Assembleia Geral
reconheceu a compilação e novamente solicitou a atenção dos Estados para os
artigos e decidiu seguir examinando a questão de uma convenção sobre a

526

CRAWFORD,
p. 1.
527
CRAWFORD,
p. 1.
528
CRAWFORD,
p. 1.
529
CRAWFORD,
p. 1-2.
530
CRAWFORD,
p. 2.
531
CRAWFORD,
p. 2.

Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,

173

responsabilidade dos estados por fatos internacionalmente ilícitos ou a adoção de
outro tipo de medida tem como base os artigos.532
Na Resolução 65/19, de 6 de dezembro de 2010, a Assembleia Geral adotou
uma posição semelhante àanterior. Na prática, os artigos têm sido amplamente
aprovados e aplicados, inclusive pela Corte Internacional de Justiça,533 já que
interpretados como expressão do costume internacional.
Assim, há mais de cinquenta anos, a CDI da ONU trabalha para a
sistematização e a codificação do direito da responsabilidade internacional dos
Estados. Nesse contexto, o Projeto de Artigos sobre a Responsabilidade dos
Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos “Draft Articles on State Responsability
for Internationally Wrongfully Acts”, de 2001, representa o estado atual do direito
internacional sobre a questão.534
Os 59 artigos do Projeto sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos
Internacionalmente Ilícitos estão divididos em quatro partes. A primeira parte, que
trata do ato internacionalmente ilícito de um Estado, compreendida entre os artigos
de 1º a 27, é dividida em cinco capítulos: princípios gerais (artigos 1º ao 3º);
atribuição da conduta a um Estado (artigos 4º ao 11); violação de uma obrigação
internacional (artigos 12 ao 15); responsabilidade de um Estado em conexão com
um ato de outro Estado (artigos 16 ao 19); e as excludentes de ilicitude (artigos 20
ao 27).
A segunda parte dispõe sobre o conteúdo da responsabilidade internacional
de Estado e é dividida em três capítulos: princípios gerais (artigos 28 a 33);
reparação do prejuízo (artigos 34 a 39) e violações graves de obrigações
decorrentes normas imperativas de direito internacional geral (artigos 40 e 41).
A terceira parte apresenta os modos de implementação da responsabilidade
internacional de um Estado e contém dois capítulos: invocação da responsabilidade
de um Estado (artigos 42 ao 48) e as contramedidas (artigos 49 ao 54). A quarta
parte (artigos 55 ao 59) contém as cinco disposições gerais finais do texto.
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Enquanto as leis que regem o conteúdo e a duração das obrigações dos
Estados decorrem das regras primárias estabelecidas em uma variedade de
instrumentos

e

o

direito

consuetudinário,

os

artigos

da

responsabilidade

internacional fornecem um quadro geral em que se estabelecem as consequências
do descumprimento de uma determinada obrigação primária. E, portanto, as regras
relativas à

responsabilidade

do Estado podem

ser consideradas normas

secundárias, como aponta o comentário do Projeto de Artigos:

“[...] Os artigos

tomam em consideração a existência e o conteúdo das regras primárias do direito
internacional tal como se encontram no momento; fornecem o quadro para
determinar se as obrigações de cada Estado foram violadas e as consequências
jurídicas para outros Estados.”535
Pelo Projeto de Artigos, a prática de qualquer ato ilícito internacional torna o
Estado responsável internacionalmente. Mas, para que ocorra a atribuição da
conduta, é necessário, como fato gerador da responsabilidade internacional, que o
ato praticado (ação ou omissão) seja atribuível ao Estado no plano do Direito
Internacional e que constitua uma violação a uma obrigação internacional do Estado.
3.2.1 Fundamentos da responsabilidade internacional do Estado

O princípio fundamental sobre a responsabilidade do Estado está previsto
logo no artigo 1º do Projeto de Artigos e estabelece que todos os atos praticados por
um Estado, considerados internacionalmente ilícitos, ensejam à responsabilidade
internacional deste Estado.536 Importante salientar, esse artigo não distingue entre
as obrigações que emanam de um tratado e aquelas que não e não faz nenhuma
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distinção entre as obrigações bilaterais ou multilaterais.537 Quanto à prática de um
ato, essa não pressupõe somente uma ação, mas compreende também uma
omissão de um comportamento exigido a um determinado Estado538.
Esse princípio foi aplicado em muitos casos pelo Tribunal Internacional de
Justiça, por exemplo, no caso Phosphates in Morocco (Itália v. França)539. Em 1918
e 1919, Marrocos emitiu licenças de exploração em busca de fosfatos a alguns
cidadãos franceses que, por sua vez, transferiram essas licenças para um cidadão
italiano. Porém, em 1920, foi criado um monopólio de fosfatos pela Lei marroquina, o
que levou, obviamente, à recusa por parte de Marrocos de reconhecer direitos e
cumprir os deveres de indenização por danos e perdas de cidadão italiano que
possuía as licenças. O Tribunal Internacional de Justiça, analisando a decisão do
governo marroquino, afirmou que qualquer ato internacionalmente ilícito e imputável
a um Estado tem como consequência imediata a responsabilidade internacional
desse Estado.
O princípio também foi invocado no caso Corfu Channel (Inglaterra v.
Albânia)540. Em outubro de 1946, dois navios britânicos que se encontravam no
Estreito de Corfu, nomeadamente, nas águas territoriais da Albânia, colidiram com
minas, o que causou danos materiais aos navios e perda de vida e danos graves à
integridade física aos tripulantes. O Tribunal Internacional de Justiça considerou que,
uma vez tendo, a Albânia, conhecimento sobre a existência das minas no Estreito de
Corfu, esta tinha a obrigação de avisar e notificar os outros países, como é exigido
pela lei internacional. Nesse caso, verifica-se que a conduta internacionalmente
ilícita não deve ser obrigatoriamente positiva, isto é, por ação, mas também pode ser
negativa, ou seja, por omissão.
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CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 4.
538
ONU.
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries,parágrafo 4, dos comentários do artigo 2º.
539
Phosphates in Morocco Case (Itália v. França), 1938, TIJ Série A/B74. ONU. Draft Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, parágrafo 2, dos
comentários do artigo 1º.
540
Corfu Channel Case (Inglaterra v. Albânia), 9 de abril de 1949. ONU. Draft Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, parágrafo 2, dos
comentários do artigo 1º. O princípio também foi invocado no caso Nicarágua v. Estados Unidos da
América. Caso relacionado a atividades militares e paramilitares no e contra a Nicarágua (Nicarágua
v. EUA), 1986. O Tribunal Internacional de Justiça decidiu em favor da Nicarágua e considerou que
houve violações da lei e do costume internacionais por parte dos EUA, nomeadamente o uso da
força, a violação da soberania, a interrupção do comércio marítimo e a violação do Tratado assinado
pelas partes em Manágua em 1956.
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O art. 2º541 do Projeto de Artigos especifica os dois elementos constitutivos do
ato internacionalmente ilícito: (a) o comportamento atribuído ao Estado que (b) é
incompatível com suas obrigações internacionais, ou seja, a conduta atribuível ao
Estado, segundo o Direito Internacional, tem de estar relacionada a uma violação de
obrigação internacional do Estado. Esses dois elementos vêm sendo utilizados na
jurisprudência do Tribunal Internacional de Justiça, como por exemplo, nos casos
Phosphates in Morocco e Corfu Channel, já citados, que apontaram expressamente
que a conduta era imputável aos Estados em questão e que também existia a
ilicitude da ação praticada. No mesmo sentido é a sentença aplicada ao caso do
Corfu Channel, cuja ilicitude ficou caracterizada pela omissão.
Segundo Crawford, uma característica importante dessa disposição é que não
é necessário que exista culpa ou dolo por parte do Estado para fins de determinação
da existência de um ato internacionalmente ilícito. O que não quer dizer que a culpa
é irrelevante nas normas sobre a responsabilidade do Estado. Pelo contrário,
“significa que as várias normas primárias sobre responsabilidade internacional
podem impor diferentes graus de culpabilidade”542, que vão desde o dever de
diligência até a responsabilidade objetiva.543
Quanto ao elemento de atribuição, este tem sido descrito como “subjetivo”, e
o elemento da violação, por sua vez, tem sido considerado como "objetivo", mas os
artigos evitam essa terminologia.
Se a responsabilidade é "objetiva" ou "subjetiva" neste sentido depende das
circunstâncias, incluindo o conteúdo da obrigação primária em questão. Os
artigos não prevêem uma regra a este respeito. O mesmo é verdade para
outros padrões, pois elas envolvem algum grau de culpa, negligência ou
falta de diligência. Tais normas variam de um contexto para outro por razões
que se relacionam com o objeto essencial e objetivo do tratado ou da norma
que dá origem à obrigação principal. [...] Estabelecer isto é uma questão

541

“Art. 2º Elementos de um ato internacionalmente ilícito do Estado. Há um ato internacionalmente
ilícito do Estado quando a conduta, consistindo em uma ação ou omissão: a)é atribuível ao Estado
consoante o Direito Internacional; e b)constitui uma violação de uma obrigação internacional do
Estado.”
542
Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, p. 4.
543
A distinção entre elemento subjetivo (atribuição/imputação) e elemento objetivo (a violação ou
ilicitude) foi inicialmente apresentada por Roberto Ago, relator especial entre 1969 e 1979, no seu
segundo relatório, sendo a partir daí, correntemente repetida. “Ago characterized the attribution of
acts and omissions as the „subjective‟ element and the breach of the obligation as the „objective‟
element […]”. HIGGINS, Rosalyn. Problems and Process: International Law and how to use it.
Oxoford: Claredon Press, 1994, p. 149.
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para a interpretação e aplicação das regras principais para o caso
544
concreto.

A posição adotada no Projeto de Artigos é que não se requer,
necessariamente, que exista culpa em cada caso para que se tenha o surgimento da
responsabilidade internacional. Assim, os Artigos adotam uma posição neutra a esse
respeito e não exigem nem excluir esse elemento em nenhum caso em particular.545
Quanto à atribuição da conduta ao Estado o segundo capítulo da primeira
parte prevê várias situações do Estado ser responsável. A regra geral da atribuição
esta estabelecida no artigo 4º, segundo a qual qualquer ato praticado pelo órgão de
um Estado deve ser considerado como o ato daquele Estado com o Direito
Internacional. E quando se refere a órgão do Estado, isso inclui o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário546, bem como órgãos locais.547
São, portanto, atribuíveis ao Estado os comportamentos dos seus órgãos (art.
4º548), de pessoas que agem em nome do Estado ou sob a sua autoridade efetiva
(art. 5º549); de órgãos colocados à disposição de um Estado por outro Estado (art.
6º550); ou quando a conduta é dirigida ou controlada pelo Estado (art. 8º 551); ou ainda
544

ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 3, dos comentários do artigo 2º.
545
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 4.
546
No caso Salvador Commercial Company ( EUA v. El Salvador) surgiram alguns problemas entre
os Estados Unidos da América e a República de El Salvador devido à obrigação da última de pagar
indenizações a alguns cidadãos americanos por prejuízos sofridos. Nesse caso, o Tribunal afirmou
que o Estado é responsável pelos atos praticados por seus órgãos, quer estes exerçam o Poder
Legislativo, Executivo ou Judicial, aplicando, desse modo, a regra geral do art.º 4º. Salvador
Commercial Company Case (EUA v. El Salvador), 8 de maio de 1902. O Tribunal Internacional
apontou que: “a State is responsible for the acts of its rulers, whether they belong to the legislative,
executive, or judicial department of the Government, so far as the acts are done in their official
capacity.” ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 6, dos comentários do artigo 4º.
547
No caso Heirs of the Duc de Guise, a Comissão de Conciliação Franco-Italiano definiu que é
irrelevante se o ato ilícito tenha sido praticado por um órgão central, regional ou local, valorando,
assim, da mesma forma esses órgãos. ONU. Draft Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts, with commentaries, parágrafo 8, dos comentários do artigo 4º.
548
“Art. 4º. Conduta dos órgãos de um Estado 1. Considerar-se-á ato do Estado, segundo o Direito
Internacional, a conduta de qualquer órgão do Estado que exerça função legislativa, executiva,
judicial ou outra qualquer que seja sua posição na organização do Estado -, e independentemente de
se tratar de órgão do governo central ou de unidade territorial do Estado. 2. Incluir-se-á como órgão
qualquer pessoa ou entidade que tenha tal status de acordo com o direito interno do Estado.”
549
“Art. 5º. Conduta de pessoas ou entidades exercendo atribuições do poder público. Considerar-seá ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou entidade que não seja
um órgão do Estado, consoante o artigo 4º, que, de acordo com a legislação daquele Estado, possa
exercer atribuições do poder público, sempre que a pessoa ou entidade esteja agindo naquela
qualidade na situação particular.”
550
“Art. 6º. Conduta de órgãos colocados à disposição de um Estado por outro Estado. Considerarse-á ato do Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de um órgão posto à disposição de um
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quando é realizada em razão da ausência ou inexistência das autoridades
competentes (art.9º552).
O Estado só não é responsabilizado por atos dos particulares 553, mas pode
ser responsabilizado se esses agirem em seu nome ou com a sua aprovação (art.
11554). Um exemplo que demonstra bem a aplicação desse artigo é o caso United
States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (EUA v. Irã). A situação que ocorreu
em Teerão foi dividida em duas fases, para que fosse possível analisar a
responsabilidade do Estado. Numa primeira fase, as instalações diplomáticas dos
Estados Unidos foram ocupadas por estudantes e outros civis, mantendo reféns 52
norte-americanos. Nessa fase, o Estado iraniano não podia ser responsabilizado
pelos atos dos seus cidadãos. Na segunda fase, de acordo com as declarações
feitas pelo governo iraniano, o Tribunal entendeu que este aprovou e ratificou os
referidos atos, o que gerou a emergência da responsabilidade internacional. Nessa
direção, “a Corte Internacional de Justiça estabeleceu uma distinção clara entre a
situação jurídica imediatamente após o confisco da embaixada dos Estados Unidos
e seu pessoal pelos militantes e a criação por decreto do Estado iraniano que
expressamente aprovou e manteve a situação.”555
São, ainda, suscetíveis de originar responsabilidade internacional os atos dos
movimentos insurrecionais, se estes vierem a assumir o poder de governo no estado
ou a formar novo Estado, nos termos do artigo 10.556

Estado por outro, sempre que o órgão estiver exercendo atribuições do poder público do Estado a
cuja disposição eles se encontre.”
551
“Art. 8º. Conduta dirigida ou controlada por um Estado. Considerar-se-á ato do Estado, segundo o
Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de pessoas se esta pessoa ou grupo de
pessoas estiver de fato agindo por instrução ou sob a direção ou controle daquele Estado, ao
executar a conduta.”
552
“Art. 9º. Conduta realizada na falta ou ausência de autoridades oficiais. Considerar-se-á ato do
Estado, segundo o Direito Internacional, a conduta de uma pessoa ou grupo de pessoas estiver de
fato exercendo atribuições do poder público na falta ou ausência de autoridades oficiais e em
circunstâncias tais que requeiram o exercício daquelas atribuições.”
553
O princípio de que um Estado não é responsável pelos atos praticados por seus nacionais é
pacificamente aceito, porém, essa situação não é absoluta, uma vez que, em razão da obrigação
geral de proteção e segurança, um Estado pode ser responsabilizado se não cumpre devidamente o
seu dever de prevenção e repressão. CARREAU, Dominique. Droit International. 4. ed. Paris:
Pedone, 1994.
554
“Art. 11. Conduta reconhecida e adotada por um Estado como sua própria. Uma conduta que não
seja atribuível a um Estado de acordo com os artigos antecedentes, todavia, será considerada um ato
daquele Estado, de acordo com o Direito Internacional se e na medida em que aquele Estado
reconheça e adote a conduta em questão como sua própria.”
555
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 4 e seguintes, dos comentários do artigo 11. (Tradução livre)
556
“Art. 10. Conduta de um movimento de insurreição ou outro. 1. Considerar-se-á ato do Estado,
segundo o Direito Internacional, a conduta de um movimento de insurreição que se torne o novo
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O Projeto de Artigos ainda prevê algumas situações em que um Estado é
considerado responsável por atos imputáveis a outro ou outros Estados, nos casos
de ajuda ou assistência na prática de ato ilícito por outro Estado (art. 16 557), sempre
que o Estado dirija ou controle a prática desses atos de outro ou outros Estados (art.
17558), ou quando exerça coação sobre o Estado que pratique os atos ilícitos (art.
18559). O fundamento dessas disposições é que o “Estado que no está cometiendo
directamente el hecho ilícito es sin embargo considerado responsable si conoce las
circunstancias del hecho y si el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese
cometido por ese Estado (o por el Estado coaccionado, de no mediar coacción).” 560
O Projeto de Artigos especifica ainda que o ato pode ser contínuo ou não
contínuo (art. 14561), bem como pode ser um ato simples ou composto (art. 15 562).
No que refere à dimensão temporal do descumprimento da obrigação internacional

governo daquele Estado. 2. A conduta de um movimento de insurreição ou outro que for bemsucedido em estabelecer um novo Estado em parte do território de um Estado preexistente ou em um
território sob sua administração será considerado um ato do novo Estado, e acordo com o Direito
Internacional. 3. Este artigo não é prejudicado pela atribuição a um Estado de qualquer conduta, seja
qual for sua relação com o movimento em questão, a qual deva ser considerada um ato daquele
Estado em virtude dos artigos 4º ao 9º.”
557
“Art. 16. Auxílio ou assistência no cometimento de um ato internacionalmente ilícito. Um Estado
que auxilia ou assiste outro Estado a cometer um ato internacionalmente ilícito é internacionalmente
responsável por prestar este auxílio ou assistência se: a)aquele Estado assim o faz conhecendo as
circunstâncias do ato internacionalmente ilícito; e b)o ato fosse internacionalmente ilícito se cometido
por aquele Estado.”
558
“Art. 17. Direção e controle exercido ao cometer um ato internacionalmente ilícito. Um Estado que
dirige e controla outro Estado no cometimento de um ato internacionalmente ilícito é responsável
internacionalmente por aquele ato se: a)aquele Estado assim o faz com o conhecimento das
circunstâncias do ato internacionalmente ilícito; e b)o ato fosse internacionalmente ilícito se cometido
pelo Estado que dirige e controla.”
559
“Art. 18. Coação de outro Estado. Um Estado que coage outro Estado a cometer um ato é
internacionalmente responsável se: a) em não havendo coação, tal ato constituísse um ato
internacionalmente ilícito do Estado coagido; e b)o Estado que coage o faz conhecendo as
circunstâncias do ato.”
560
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 5.
561
“Art. 14. Extensão no tempo de uma violação de uma obrigação internacional. 1. A violação de
uma obrigação por um ato de um Estado que não tenha caráter contínuo ocorre no momento em que
o ato é realizado, mesmo que seus efeitos perdurem. 2. A violação de uma obrigação internacional
por um ato de um Estado que tenha caráter contínuo se estende por todo o período durante o qual o
ato continua e permanece em desacordo com a obrigação internacional. 3. A violação de uma
obrigação internacional que exija do Estado a prevenção de um certo acontecimento produzir-se-á no
momento em que começa esse acontecimento e se estende por todo o período em que o evento
continua e permanece em desacordo com aquela obrigação.”
562
“Art. 15. Violação proveniente de um ato composto 1. A violação de uma obrigação internacional
por um Estado por meio de uma série de ações ou omissões definidas em conjunto como ilícitas,
ocorre quando a ação ou omissão que, tomada com as outras ações ou omissões, é suficiente para
constituir o ato ilícito. 2. Em tal caso, a violação se estende por todo o período começando com a
primeira das ações ou omissões da série e se prolongando, enquanto as ações ou omissões forem
repetidas e permanecerem em desacordo com a obrigação internacional.”
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(art. 13563), de acordo com o artigo 13, só pode existir uma conduta ilícita quando,
no momento da conduta contrária a uma obrigação, o Estado estava vinculado por
uma obrigação internacional.
O outro elemento constitutivo da responsabilidade internacional pressupõe
que a conduta constitua uma violação de uma obrigação internacional do Estado.
Para que ocorra a violação, basta que o comportamento esteja em desconformidade
com uma obrigação internacional, conforme estabelece o artigo 12564.
O artigo 12 do Projeto de Artigos não define a origem ou a natureza da
obrigação, o que permite uma interpretação mais extensiva. A obrigação pode ser
estabelecida pelo costume internacional, por um tratado, um princípio geral, ou,
ainda, pode ter origem em um ato unilateral, um acórdão do Tribunal Internacional
de Justiça ou uma decisão de um órgão de uma organização internacional.565
Também é irrelevante se o comportamento é ou não lícito perante o direito
interno, conforme resulta dos artigos 3º566 e 32567 do Projeto de Artigos, tendo em
vista o princípio do primado do Direito Internacional sobre as ordens jurídicas
internas.
A ilicitude é a violação de uma obrigação internacional imposta a um Estado.
Porém, existem situações perante as quais a prática de um ato típico pode não
significar a sua ilicitude, porque foi praticado sob o abrigo de uma causa de exclusão
da ilicitude.
O Projeto de Artigos prevê causas gerais de exclusão de ilicitude, que
exoneram o Estado de toda a responsabilidade, ou por fatos imputáveis à vítima:
consentimento da vítima (art. 20568); legítima defesa (art. 21569); e contra medidas

563

“Art. 13. Obrigação internacional em vigor para um Estado. Um ato de um Estado não constitui
uma violação de uma obrigação, a menos que o Estado esteja vinculado pela obrigação em questão
no momento em que o ato ocorre.”
564
“Art. 12. Existência de uma violação de uma obrigação internacional. Há uma violação de uma
obrigação internacional por um Estado quando um ato deste Estado não está em conformidade com o
que lhe é requerido pela obrigação, seja qual for a origem ou natureza dela.”
565
ONU.Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries,
parágrafo 3 e seguintes, dos comentários do artigo 12.
566
“Art. 3º. Caracterização de um ato de um Estado como internacionalmente ilícito. A caracterização
de um ato de um Estado, como internacionalmente ilícito, é regida pelo Direito Internacional. Tal
caracterização não é afetada pela caracterização do mesmo ato como lícito pelo direito interno.”
567
“Art. 32. Irrelevância da lei interna. O Estado responsável não pode invocar as disposições de seu
direito interno como justificativa pela falha em cumprir com as obrigações que lhe são incumbidas de
acordo com esta Parte.”
568
“Art. 20. Consentimento. Um consentimento válido de um Estado à comissão de um determinado
ato por outro Estado exclui a ilicitude daquele ato em relação ao primeiro na medida em que o ato
permanece dentro dos limites do mencionado consentimento.”

181

(art. 22570, 49 a 54571) ou por fatos independentes da vítima: força maior (art. 23572);
perigo extremo (art. 24573); estado de necessidade (art. 25574). Nesse mesmo

569

“Art. 21. Legítima defesa. A ilicitude de um ato de um Estado é excluída se o ato constitui uma
medida lícita de legítima defesa tomada em conformidade com a Carta das Nações Unidas.”
570
“Art. 22. Contramedidas em relação a um ato internacionalmente ilícito. A ilicitude de um ato de
um Estado em desacordo com uma obrigação internacional em relação a um outro Estado será
excluída se e na medida em que o ato constitua uma contramedida tomada contra o último Estado em
conformidade com o Capítulo II da Parte Três.”
571
“Art. 49. Objeto e limites das contramedidas. 1. Um Estado lesado somente pode adotar contramedidas contra um Estado que seja responsável por um ato internacionalmente ilícito com o objetivo
de induzi-lo a cumprir com suas respectivas obrigações dispostas na Parte Dois. 2. As contramedidas
são limitadas ao não cumprimento temporal de obrigações internacionais do Estado que adota as
medidas em relação ao Estado responsável. 3. As contramedidas deverão, na medida do possível,
ser tomadas de tal modo a permitir a retomada da realização das obrigações em questão.”; “Art. 50.
Obrigações não afetadas pelas contramedidas. 1. As contramedidas não deverão afetar: a) a
obrigação de abster-se da ameaça ou uso de força como disposto na Carta da ONU; b) obrigações
estabelecidas para a proteção de direitos humanos fundamentais; c) obrigações de caráter
humanitário proibindo represálias; d)outras obrigações consoante as normas imperativas de Direito
Internacional geral. 2. Um Estado que realize as contramedidas não está isento de cumprir com suas
obrigações: a) de acordo com qualquer procedimento de solução de controvérsias aplicável a ele e ao
Estado responsável; b) de respeitar a inviolabilidade de agentes diplomáticos e consulares, locais,
arquivos e documentos.”; “Art. 51. Proporcionalidade. As contramedidas devem ser estabelecidas de
acordo com o prejuízo sofrido, levando em consideração a gravidade do ato internacionalmente ilícito
e os direitos em questão.”; “Art. 52. Condições relativas a recorrer a contramedidas. 1. Antes de tomar
as contramedidas, um Estado lesado deverá: a) requerer ao Estado responsável, de acordo com o
artigo 43, que cumpra com suas obrigações em conformidade com a Parte Dois; b) notificar o Estado
responsável de qualquer decisão para tomar as contramedidas e oferecer para negociar com aquele
Estado. 2. Sem desconsiderar o 1(b), o Estado lesado pode tomar contramedidas urgentes que sejam
necessárias para preservar seus direitos. 3. As contramedidas não podem ser tomadas, e se já
tomadas devem ser suspensas sem atraso injustificado caso: a) o ato internacionalmente ilícito tenha
cessado, e b) a disputa esteja pendente perante uma corte ou tribunal que tenha a autoridade para
proferir decisões vinculantes para as partes. 4. O parágrafo 3º não se aplicará se o Estado
responsável falhar ao implementar os procedimentos de solução da controvérsia de boa-fé.”; “Art. 53.
Término das contramedidas As contramedidas deverão cessar tão logo o Estado responsável cumpra
com suas obrigações em relação ao ato internacionalmente ilícito consoante a Parte Dois.”; “Art. 54.
Medidas tomadas pelos Estados que não sejam o lesado. Este Capítulo não prejudica o direito de
qualquer Estado, apto, de acordo com o art. 48, parágrafo 1º, de invocar a responsabilidade de outro
Estado para tomar medidas lícitas contra o Estado a fim de assegurar a cessação da violação e a
reparação no interesse do Estado lesado ou dos beneficiários da obrigação violada.”
572
“Art. 23. Força maior. 1. A ilicitude de um ato de um Estado em desacordo com uma obrigação
internacional daquele Estado será excluída se o ato se der em razão de força maior, entendida como
a ocorrência de uma força irresistível ou de um acontecimento imprevisível, além do controle do
Estado, tornando materialmente impossível, nesta circunstância, a realização da obrigação. 2. O
parágrafo 1º não se aplica se: a) a situação de força maior é devida, por si só ou em combinação com
outros fatores, à conduta do Estado que a invoca; ou b) o Estado assumiu o risco daquela situação
ocorrida.”
573
“Art. 24. Perigo extremo. 1. A ilicitude de um ato de um Estado em desacordo com uma obrigação
internacional daquele Estado se extingue se o autor do ato em questão não tem nenhuma alternativa
razoável, em uma situação de perigo extremo, de salvar a vida do autor ou vidas de outras pessoas
confiadas aos cuidados do autor. 2. O parágrafo 1º não se aplica se: a) a situação de perigo extremo
é devida unicamente, ou em combinação com outros fatores, à conduta do Estado que a invoque; ou
b) for provável que o ato em questão crie um perigo comparável ou maior.”
574
“Art. 25. Estado de necessidade 1. Nenhum Estado pode invocar o estado de necessidade como
causa de exclusão de ilicitude de um ato em desacordo com uma obrigação internacional daquele
Estado, a menos que o ato: a)seja o único modo para o Estado preservar um interesse essencial
contra um perigo grave e iminente; e b)não afete gravemente a um interesse essencial do Estado ou
Estados em relação aos quais exista a obrigação, ou da comunidade internacional como um todo. 2.
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sentido, o artigo 26 aduz, ainda, que as excludentes não afastam a ilicitude de
qualquer ato do Estado que não esteja de acordo com uma obrigação oriunda de
uma norma imperativa de Direito Internacional geral.575
Cabe salientar que as causas de exclusão da ilicitude não extinguem a
obrigação576, somente fornecem uma justificativa da violação de uma obrigação
internacional,577 tal como ocorrido no Caso Gabcikovo-Nagymaros (Hungria v.
Eslováquia), no qual o Tribunal Internacional de Justiça pronunciou-se sobre o efeito
das causas da exclusão da ilicitude, afirmando sobre o caráter não extintivo dessas,
mas apenas justificativo.578
3.2.2 Consequências da responsabilidade do Estado

A segunda parte do Projeto de Artigos trata principalmente de dois aspectos:
especifica as consequências mais importantes da responsabilidade do Estado por
um ato internacionalmente ilícito, que são: a obrigação de cessação, não repetição e
reparação e trata das violações das obrigações resultantes normas imperativas do
direito internacional geral.579
O capítulo 1 da segunda parte do Projeto de Artigos estabelece as
consequências jurídicas de um ato internacionalmente ilícito. Assim, de acordo com
o dever de cessação e de não repetição do ato internacionalmente ilícito, o Estado é
obrigado, no caso de atos serem contínuos, a cessá-los e, ainda, deve apresentar
segurança e garantia apropriadas de não repetição de tal ato, se as circunstâncias

Em nenhum caso pode o Estado invocar o estado de necessidade como causa de exclusão de
ilicitude se: a)a obrigação internacional em questão exclui a possibilidade de invocar a necessidade,
ou b)o Estado contribuiu para a ocorrência do estado de necessidade.”
575
“Art. 26. Cumprimento de normas imperativas Nada neste Capítulo exclui a ilicitude de qualquer
ato de um Estado que não esteja em conformidade com uma obrigação que surja de uma norma
imperativa de Direito Internacional geral.”
576
“Art. 27. Conseqüências de invocação de uma circunstância extinguindo a ilicitude. A invocação de
uma circunstância que exclua a ilicitude, de acordo com este Capítulo, não prejudica: a) o
cumprimento da obrigação em questão, se e na medida em que a circunstância excludente da
ilicitude não mais exista;” (Grifo nosso).
577
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 2, dos comentários do capítulo 5. Tradução livre. “They do not annual or
terminate the obligation; rather they provide a justification or excuse for non-performance while the
circumstance in question subsists.”
578
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 3 e seguintes, dos comentários do capítulo 5.
579
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 5.
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assim exigirem (artigo 30, alíneas a e b580). Essa obrigação pode ser invocada pelo
Estado lesado ou por qualquer outro Estado. Além disso, o ato internacionalmente
ilícito traz consigo a obrigação do Estado responsável pela reparação integral do
prejuízo causado (artigo 31581).
O dever de cessação deve figurar junto com o dever de não repetição em pé
de igualdade com a reparação, conforme já assinalou o Relator Especial Ruiz. “Se
consideró que dar a ambas el mismo tratamiento llevaba a la adopción de un
régimen más equilibrado”, pois “tenía más en cuenta lasinquietudes reales de los
gobiernos respecto de la mayoría de las controvérsias que se plantean sobre
responsabilidad, en las que la reparación no suele ser laúnica cuestión a tomar en
consideración, y quizás no sea siquiera un problema.”582
No entanto, quanto à obrigação de oferecer segurança e garantias de não
repetição, é provável que resulte apropriado apenas quando há um perigo real de
que a repetição é prejudicial para o Estado requerente.583A exigência da prestação
de garantias de não repetição depende de vários fatores, entre os quais os riscos
dessa repetição, a gravidade do ato ilícito e a natureza da obrigação violada.584
O caso Rainbow Warrior (Nova Zelândia v. França) analisa os dois elementos:
cessação e não repetição. Em 1985, uma equipe de agentes franceses afundou um
navio de Greenpeace chamado Rainbow Warrior e, enquanto essa embarcação
estava no porto de Nova Zelândia, um dos membros da tripulação foi morto. Dois
dos agentes franceses foram acusados e condenados pelo tribunal de Nova
Zelândia a dez anos de prisão. O problema entre a França e a Nova Zelândia surgiu
quando a França exigiu a libertação desses dois agentes e a Nova Zelândia exigiu o
pagamento de indenização por fato ocorrido. O Tribunal afirmou, nesse caso, que
devem existir, obrigatoriamente, duas condições para que se configure o dever de
cessação do ato ilícito: é preciso que o ato ilícito tenha um caráter contínuo e que a

580

“Art. 30. Cessação ou não-repetição. O Estado responsável pelo ato internacionalmente ilícito tem
a obrigação de: a) cessar aquele ato, se ele continua; b) oferecer segurança e garantias apropriadas
de não-repetição, se as circunstâncias o exigirem.”
581
“Art. 31. Reparação. 1. O Estado responsável tem obrigação de reparar integralmente o prejuízo
causado pelo ato internacionalmente ilícito. 2. O prejuízo compreende qualquer dano, material ou
moral, causado pelo ato internacionalmente ilícito de um Estado.”
582
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 6.
583
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 7.
584
MARRANA, O regime da responsabilidade internacional dos estados, p. 402.
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regra que foi violada esteja ainda em vigor no momento em que a ordem foi
emitida.585
De acordo com o disposto no artigo 31586 do Projeto de Artigos, o Estado
responsável pela violação das obrigações tem a obrigação de reparar os prejuízos
causados. E por “prejuízo” se entende qualquer dano, seja material ou moral,
causado pelo ato internacionalmente ilícito.
O Tribunal pronunciou-se sobre o dever de reparação no caso Factory at
Chorzow587, estabelecendo que a reparação deve eliminar todas as consequências
do ato ilícito,na medida do possível, e reestabelecer ao status quo ante do ato ilícito

585

ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 3, dos comentários do artigo 30. Tradução livre. “(3) The tribunal in the
“Rainbow Warrior” arbitration stressed “two essential conditions intimately linked” for the requirement
of cessation of wrongful conduct to arise, “namely that the wrongful act has a continuing character and
that the violated rule is still in force at the time in which the order is issued”. While the obligation to
cease wrongful conduct will arise most commonly in the case of a continuing wrongful act, article 30
also encompasses situations where a State has violated an obligation on a series of occasions,
implying the possibility of further repetitions. The phrase “if it is continuing” at the end of subparagraph
(a) of the article is intended to cover both situations.”
586
“Art. 31. Reparação 1. O Estado responsável tem obrigação de reparar integralmente o prejuízo
causado pelo ato internacionalmente ilícito. 2. O prejuízo compreende qualquer dano, material ou
moral, causado pelo ato internacionalmente ilícito de um Estado.”
587
Factory at Chorzow (Alemanha v. República Polonesa). Julgamento n. 8, 1927, P.C.I.J., Série A, n.
9.Caso da Fábrica de Chorzów. Em 1915, o governo da Alemanha assinou um contrato com a
Bayrische Stickstoffwerk para construir para o governo, na cidade de Chorzów, na Alta Silésia uma
fábrica de Nitratos. As terras onde a Fábrica foi construída foram adquiridas em nome do Governo e
assim foram registradas, de acordo com as formalidades da época. Caberia à empresa gerenciar o
empreendimento até 1941, além disso, a empresa detinha a propriedade das patentes, licenças e
outros bens intangíveis decorrentes do empreendimento. O governo da Alemanha participava dos
lucros do empreendimento e supervisionava sua apuração e distribuição. O governo da Alemanha
podia descontinuar o contrato de gestão da fábrica dentro de condições pré-estabelecidas, dentre as
quais constava a quantia de lucros a ser transferida ao governo alemão ficar abaixo de um
determinado patamar. Em dezembro de 1919, por meio de uma série de instrumentos legais, as
terras e a propriedade da fábrica, bem como a matéria prima e os demais bens tangíveis, foram
vendidos, passando da propriedade do Governo alemão para a propriedade da Oberschlesische
Stickstoffwerk, continuando o gerenciamento da fábrica, a gestão de sua força de trabalho e as
patentes e demais bens intangíveis a pertencer a Bayrische Stickstoffwerk. Por conta do Tratado de
Versailles, a Alemanha teve que pagar reparações aos Aliados, por ter sido derrotada na Primeira
Guerra Mundial, perdendo, inclusive cerca de 10% de seu território. Dentre tais territórios perdidos,
estava parte da região da Alta Silésia, em que se situa a cidade de Chorzów, que passou a integrar o
território da Polônia. A Oberschlesische Stickstoffwerk, em 1920, passou a figurar como proprietária
nos órgãos de registro que tinham jurisdição sobre a região em que se situava. Em julho de 1922,
quando a região já fazia parte da Polônia, uma decisão da corte local anulou o registro em nome da
Oberschlesische Stickstoffwerk e passou a constar que a fábrica e as terras pertenciam ao tesouro
polonês. O governo polonês expropriou as empresas alemãs e tomou posse da fábrica em 3 de Julho
de 1922. A Oberschlesische Stickstoffwerk não se conformando com a expropriação demandou que
se restaurasse a situação anterior ou se pagasse indenização. ONU.Draft Articles on Responsibility of
States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries.
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praticado, afirmando que esse é o princípio fundamental estabelecido pela prática
internacional e pelas decisões dos tribunais arbitrais.588
O princípio surgido do caso da Fábrica de Chorzów é o da reparação integral
do dano589, segundo o qual se deve tentar reparar o dano de forma que se retorne
ao status quo ante, no entanto, sendo impossível tal reparação, deve ser paga a
indenização adequada (compensação financeira pelos danos causados). E surge
como uma obrigação do Estado que pratica o ato ilícito e não como um direito do
Estado lesado.590

A doutrina internacional unanimemente considera a restituição na íntegra o
expediente que melhor protege os interesses das vítimas e restaura a
situação que precedeu o delito. A CPIJ, no caso sobra a Fábrica de
Chorzow, expressou preferência pela restituição na íntegra, a qual só não
terá lugar diante de impossibilidade manifesta, circunstância que recomenda
o emprego de outro recurso para atingir a finalidade desejada. A restituição
na íntegra é a solução preferível para os danos que afetam a
preservação do meio ambiente e a proteção dos direitos humanos.
Nessas áreas, a indenização será aconselhável somente se a restituição se
revelar inviável. No campo dos direitos humanos, o que se busca é,
entre outras coisas, a recuperação da liberdade, da cidadania perdida,
bem como o retorno à vida familiar e a reconquista do emprego e de
bens injustificadamente retirados. A compensação monetária, nesse
caso, não é o instrumento adequado para a composição dos danos, mas
adquire relevo se a restituição por qualquer motivo não se efetivar. (Grifo
591
nosso)

588

ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 1, dos comentários do artigo 31. Tradução livre. “(1) The obligation to make
full reparation is the second general obligation of the responsible State consequent upon the
commission of an internationally wrongful act. The general principle of the consequences of the
commission of an internationally wrongful act was stated by PCIJ in the Factory at Chorzów case: It is
a principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make
reparation in an adequate form. Reparation therefore is the indispensable complement of a failure to
apply a convention and there is no necessity for this to be stated in the convention itself. Differences
relating to reparations, which may be due by reason of failure to apply a convention, are consequently
differences relating to its application.”
589
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 3, dos comentários do artigo 31. Tradução livre. “(3) The obligation placed
on the responsible State by article 31 is to make “full reparation” in the Factory at Chorzów sense. In
other words, the responsible State must endeavour to “wipe out all the consequences of the illegal act
and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been
committed” through the provision of one or more of the forms of reparation set out in chapter II of this
part.”
590
MARRANA, O regime da responsabilidade internacional dos estados, p. 402.
591
AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 3. ed., São Paulo: Atlas,
2012, p. 340.
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Os artigos 35 a 37 do Projeto de Artigos apresentam as modalidades da
reparação: restituição592, indenização593 ou satisfação594, individualmente ou em
combinação, de acordo com o artigo 34595. No caso da Fábrica de Chorzów, o
Tribunal estabeleceu duas formas de reparação, a restituição e a indenização.596
A restituição é considerada a principal forma de reparação, exceto quando é
materialmente impossível ou quando acarreta um ônus totalmente desproporcional
com relação à vantagem decorrente da indenização.

A restituição consiste na

reposição das coisas no estado em que se encontravam antes da lesão. No caso da
Fábrica de Chorzów, como o restabelecimento da fábrica não podia ser feito através
da restituição, ocorreu através da indenização.597Apesar das dificuldades da
restituição na prática, os Estados insistem na sua aplicação, em detrimento de
indenização. “Com efeito, em certos casos, especialmente aqueles que envolvem a
aplicação de normas imperativas, a restituição pode ser exigida como um aspecto do
cumprimento da obrigação principal”.598

592

“Art. 35. Restituição Um Estado responsável por um ato internacionalmente ilícito tem a obrigação
de restituir, ou seja, de restabelecer a situação que existia antes que o ato ilícito fosse cometido,
desde que e na medida que a restituição: a)não seja materialmente impossível; b)não acarrete um
ônus totalmente desproporcional com relação ao benefício que derivaria de restituição em vez dada
indenização.”
593
“Art. 36. Indenização 1. O Estado responsável por um ato internacionalmente ilícito tem obrigação
de indenizar pelo dano causado por este, desde que tal dano não seja reparado pela restituição. 2. A
indenização deverá cobrir qualquer dano susceptível de mensuração financeira, incluindo lucros
cessantes, na medida de sua comprovação.”
594
“Art. 37. Satisfação 1. O Estado responsável por um ato internacionalmente ilícito tem a obrigação
de dar satisfação pelo prejuízo causado por aquele ato desde que ele não possa ser reparado pela
restituição ou indenização. 2. A satisfação pode consistir em um reconhecimento da violação, uma
expressão de arrependimento, uma desculpa formal ou outra modalidade apropriada. 3. A satisfação
não deverá ser desproporcional ao prejuízo e não pode ser humilhante para o Estado responsável.”
595
“Art. 34. Formas de reparação. A reparação integral do prejuízo causado pelo ato
internacionalmente ilícito deverá ser em forma de restituição, indenização e satisfação,
individualmente ou em combinação, de acordo com as previsões deste Capítulo.”
596
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 2, dos comentários do artigo 34. Tradução livre. “(2) In the Factory at
Chorzów case, the injury was a material one and PCIJ dealt only with two forms of reparation,
restitution and compensation.In certain cases, satisfaction may be called for as an additional form of
reparation. Thus, full reparation may take the form of restitution, compensation and satisfaction, as
required by the circumstances.”
597
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 3, dos comentários do artigo 35. Tradução livre.“[...] The primacy of
restitution was confirmed by PCIJ in the Factory at Chorzów case when it said that the responsible
State was under „the obligation to restore the undertaking and, if this be not possible, to pay its value
at the time of the indemnification, which value is designed to take the place of restitution which has
become impossible‟ […]”.
598
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 3, dos comentários do artigo 35. Tradução livre. “Indeed, in certain cases,
especially those involving the application of peremptory norms, restitution may be required as an
aspect of compliance with the primary obligation.”
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Se a restituição não for possível ou é insuficiente para assegurar a reparação
integral, deve ser paga uma indenização pelo dano, suscetível de avaliação
financeira. Somente para elucidar, cita-se o caso Gabcikovo-Nagymaros, dentre
tantos outros já julgados. Nesse caso, o Tribunal entendeu que quando um Estado
pratica um ato internacionalmente ilícito, fica obrigado a indenizar o Estado lesado,
visto ser essa uma regra importante e aceita pelo Direito Internacional.599
Quando o dano não pode ser reparado por restituição ou indenização, o
Estado responsável é obrigado a dar satisfação para o prejuízo causado. A
satisfação pode consistir no reconhecimento por parte do Estado de que este tenha
praticado uma violação de uma obrigação internacional, pode consistir numa
expressão de arrependimento, pedido de desculpa ou qualquer outra forma que seja
adequada, conforme dispõe o artigo 37. A expressão de arrependimento e o pedido
de desculpas foram exigidos aos Estados no caso Rainbow Warrior e foram
oferecidas no caso La Grand por parte dos Estados Unidos.600 Como a satisfação é
um mecanismo simbólico de resolução pacífica dos conflitos, não tem cabimento a
exigência de satisfações desproporcionais ou com caráter humilhante.601
3.2.3 Legitimidade para invocar a responsabilidade internacional

A terceira parte do Projeto de Artigos apresenta as questões acerca da
legitimidade para invocar a responsabilidade internacional. A questão de quem pode
invocar a responsabilidade do Estado deve ser resolvida tendo em conta as diversas
obrigações dos Estados na esfera das relações internacionais. “Essas obrigações
podem surgir no contexto das relações bilaterais ou multilaterais, bem como as
obrigações com a comunidade internacional toda, sem distinção”.602

599

ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries,parágrafo 2, dos comentários do artigo 36. Tradução livre. “[…] In the GabcíkovoNagymaros Project case, ICJ declared: „It is a well-established rule of international law that an injured
State is entitled to obtain compensation from the State which has committed an internationally
wrongful act for the damage caused by it.‟ […]”.
600
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 7, dos comentários do artigo 37.
601
“Art. 37. Satisfação. 3. A satisfação não deverá ser desproporcional ao prejuízo e não pode ser
humilhante para o Estado responsável.”
602
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 8.
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A qualidade de ofendido é essencial, já que, em princípio, apenas este (art.
603

42

), ou estes, sendo mais de um (art. 46604), tem direito de invocar a

responsabilidade internacional. No entanto, são previstas duas situações em que a
invocação da responsabilidade internacional parte de um Estado (ou mais) que não
o diretamente lesado, nos termos do artigo 48, isto é, (a) se a obrigação violada
existe em relação a um grupo de Estados incluindo aquele Estado, e está
estabelecida para a proteção de um interesse coletivo do grupo; ou (b) se a
obrigação violada existe em relação à comunidade internacional como um todo.
O artigo 46 trata da situação de uma pluralidade de Estados lesados, ou seja,
estabelece o princípio de que, quando há vários Estados lesados, cada um deles
pode invocar separadamente a responsabilidade pelo ato internacionalmente ilícito
por sua própria conta. Assim, numa situação de pluralidade de Estados lesados,
cada um pode procurar a cessação do ato ilícito se continuar, e pedir reparação em
relação ao prejuízo a si próprio. 605
O Projeto de Artigos também aborda a questão relacionada a um mesmo ato
internacionalmente ilícito, mas que envolvem uma pluralidade de Estados
responsáveis. Quanto à invocação da responsabilidade a favor ou contra vários
Estados, a posição do Direito Internacional é clara: “cada Estado é responsável pelo
seu próprio comportamento em relação ao cumprimento das suas próprias
obrigações internacionais, e cada Estado lesado tem o direito de fazer uma
reclamação contra qualquer Estado responsável em relação a perdas decorrentes do
ato desse Estado”.606 De acordo com o disposto no parágrafo 2 do artigo 47, essa
regra está sujeita a duas condições: “(a) não é permitido a qualquer Estado lesado
receber indenização superior ao dano que sofreu; (b) não há prejuízo de qualquer
direito de recurso contra os outros Estados responsáveis”.

603

“Art. 42. Invocação da responsabilidade por um Estado lesado. Um Estado terá o direito, como
Estado lesado, de invocar a responsabilidade de outro Estado se a obrigação violada existe: a)em
relação a este Estado individualmente; ou b)em relação a um grupo de Estados, do qual este Estado
faça parte, ou a comunidade internacional como um todo, e a violação da obrigação: i. especialmente
afeta este Estado; ou ii. for de tal natureza que modifique radicalmente a situação de todos os outros
Estados em relação aos quais exista a obrigação de ulterior cumprimento.”
604
“Art. 46. Pluralidade de Estados lesados. Quando vários Estados são lesados pelo mesmo ato
internacionalmente ilícito, cada Estado lesado pode, separadamente, invocar a responsabilidade do
Estado que cometeu o ato internacionalmente ilícito.”
605
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 1 e 2, dos comentários do artigo 46.
606
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 8
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Assim,

vários

Estados

podem

ser

responsáveis

pelo

mesmo

ato

internacionalmente ilícito numa série de circunstâncias. “Por exemplo, dois ou mais
Estados podem combinar-se na realização conjunta de um ato internacionalmente
ilícito em circunstâncias em que possam ser considerados como agindo em conjunto
em relação a toda a operação.” Nesse caso, portanto, “o Estado lesado pode exigir
que cada Estado responsável tenha em conta o comportamento ilícito como um
todo.” Outra situação “é o fato de dois Estados atuarem através de um órgão comum
que desenvolve a conduta em questão, por exemplo, uma autoridade conjunta
responsável pela gestão de um rio fronteiriço”.607
No entanto, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 47, o Estado
lesado não pode receber remuneração superior ao dano sofrido (em conformidade
com a regra que proíbe dupla indenização), e é possível que surjam dúvidas entre
os Estados em relação à contribuição, quando mais de um é responsável pelo
mesmo dano.608 Portanto, a identificação do ato dependerá da obrigação primária
específica e não poderá ser prescrita em abstrato. Porém, podem surgir situações
em que vários Estados, por comportamentos ilícitos internacionalmente distintos,
contribuíram para causar o mesmo prejuízo. Por exemplo, vários Estados podem
contribuir para a poluição de um rio pela descarga separada de poluentes.609
Um exemplo da responsabilidade conjunta aparece no Caso do Canal de
Corfu. “No caso parece que a Iugoslávia, de fato, lançou as minas e teria sido
responsável pelos danos causados. Porém, “a Corte Internacional de Justiça
considerou que a Albânia era responsável perante o Reino Unido pelo mesmo
prejuízo com base no fato de saber ou que devia saber da presença das minas e da
tentativa dos navios britânicos de exercerem o seu direito de trânsito, mas não
advertiu.” No entanto, “não se sugeriu que a responsabilidade da Albânia em matéria
de não advertência fosse reduzida, e muito menos impedida, devido à

607

ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 2, dos comentários do artigo 47. Tradução livre. “Several States may be
responsible for the same internationally wrongful act in a range of circumstances. For example, two or
more States might combine in carrying out together an internationally wrongful act in circumstances
where they may be regarded as acting jointly in respect of the entire operation. In that case the injured
State can hold each responsible State to account for the wrongful conduct as a whole. Or two States
may act through a common organ which carries out the conduct in question, e.g. a joint authority
responsible for the management of a boundary river. […]”
608
CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p.9-10.
609
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 8, dos comentários do artigo 47.

190

responsabilidade concomitante de um terceiro Estado”. E “nesses casos, a
responsabilidade de cada Estado participante é determinada individualmente, com
base na sua própria conduta e em referência às suas próprias obrigações
internacionais”.610
3.2.4 Violações de obrigações emanadas de normas imperativas do Direito Internacional

No âmbito dos efeitos da responsabilidade, o artigo 40611 do Projeto de
Artigos aponta para as situações que afetam interesses da comunidade internacional
decorrentes da violação de uma norma imperativa de Direito Internacional geral. O
Projeto de Artigos estabelece como violação grave aquela que envolve o
descumprimento flagrante ou sistemático da obrigação pelo Estado responsável que
provoca danos substanciais de uma obrigação devida à comunidade internacional no
seu conjunto e essencial para a proteção dos seus interesses fundamentais.
O artigo 40 refere-se à “violação grave ou sistemática da obrigação por parte
do Estado responsável” imposta por uma norma imperativa. Diante de tais violações
graves, o infrator está sujeito, para além das consequências decorrentes da violação
de qualquer obrigação internacional, às consequências adicionais estabelecidos no
artigo 41.612
Nesse tipo de violação, além da obrigação geral aplicada ao Estado
responsável, é acrescida uma obrigação que se aplica aos demais Estados, de não

610

ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries, parágrafo 8, dos comentários do artigo 47. Tradução livre. “In the Corfu Channel
incident, it appears that Yugoslavia actually laid the mines and would have been responsible for the
damage they caused. ICJ held that Albania was responsible to the United Kingdom for the same
damage on the basis that it knew or should have known of the presence of the mines and of the
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reconhecerem a situação criada, não prestarem assistência ao Estado responsável e
cooperarem na medida de suas possibilidades, para pôr fim à violação. (art. 41)613.
Os artigos 40 e 41 reconhecem, portanto, que certas violações flagrantes de
obrigações internacionais podem dar lugar a uma resposta de todos os Estados. Por
exemplo, o genocídio, a agressão, o apartheid e a negação forçada de
autodeterminação são geralmente considerados proibidos pelas normas imperativas
do direito internacional geral, e constituem atos ilícitos.614
A responsabilidade internacional com relação aos atos que afetam interesses
da comunidade internacional no seu conjunto é tratada sob as noções das
obrigações erga omnes e de normas imperativas (jus cogens).
A existência de um direito cogente, jus cogens, é proclamada pelo seu artigo
53 da Convenção de Viena, que define a norma imperativa de direito internacional
geral como “uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos
Estados como um todo como norma da qual nenhuma derrogação é permitida, e que
só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma
natureza.”
O reconhecimento da existência de normas superiores no âmbito do direito
internacional foi dado pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados ao
tratar, no artigo 53,615 da existência de um direito cogente – o jus cogens. Assim,
todo tratado conflitante com uma norma imperativa é nulo ab initio se a norma já
existe no momento da conclusão do tratado, nos termos do artigo 53 ou torna-se
nulo e extingue-se se o direito imperativo é superveniente, conforme dispõe o artigo
64 da Convenção de Viena.616

613

“Art. 41. Conseqüências particulares da violação grave de uma obrigação consoante este Capítulo
1. Os Estados deverão cooperar para pôr fim, por meios legais, a toda violação grave no sentido
atribuído no artigo 40. 2. Nenhum Estado reconhecerá como lícita uma situação criada por uma
violação grave no sentido atribuído no artigo 40 nem prestará auxílio ou assistência para manutenção
daquela situação. 3. Este artigo não prejudica as demais conseqüências referidas nesta Parte bem
como outras conseqüências que uma violação a qual se aplique este Capítulo possa acarretar, de
acordo com o Direito Internacional.”
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CRAWFORD, Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos,
p. 7-8.
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de Direito Internacional geral. [...]”.
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“Artigo 64. Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de. Direito Internacional Geral (jus
cogens). Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado
existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se.”
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A importância das normas do jus cogens reside, desse modo, no seu status
de lei superior, que não pode ser derrogada por qualquer país, independentemente
do consentimento do Estado. Em geral, entende-se que, para se qualificar como jus
cogens, uma determinada norma precisa expressar valores morais fundamentais,
com aceitação e reconhecimento pela comunidade internacional dos Estados como
um todo.617
As disposições da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados impõem
a nulidade do tratado que seja incompatível, no momento da sua conclusão, com as
normas de jus cogens já previstas, bem como preveem a nulidade de um tratado
preexistente quando embasado em norma imperativa de direito internacional geral.
A partir desses preceitos, Miranda identifica os seguintes traços específicos
do jus cogens:
a) O jus cogens faz parte do Direito Internacional geral ou comum;
b) O jus cogens pressupõe aceitação ou reconhecimento;
c) O jus cogens tem de ser aceite e reconhecido pela comunidade
internacional no seu conjunto, o que significa que tem de ser universal, não
podendo haver um jus cogens regional;
d) O jus cogens possui força jurídica superior a qualquer outro princípio ou
preceito de Direito Internacional;
e) O jus cogens opera erga omnes;
f) A violação do jus cogens envolve a nulidade de norma contrária, e não
simplesmente responsabilidade internacional;
g) O jus cogens é evolutivo e suscetível de transformação e de
618
enriquecimento pelo aditamento de novas normas.

O artigo 2º da Carta da ONU apresenta uma norma imperativa ao estabelecer
a igualdade soberana de todos os seus membros; a boa-fé no cumprimento de
obrigações assumidas; resolução de controvérsia por meios pacíficos, para que não
haja ameaça a manutenção da paz e segurança internacionais, bem como da
justiça; e abstenção de recorrer à ameaça e ao uso da força, quer contra a
integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer
outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Também, a
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RAGAZZI, Maurizio. The concept of international obligations erga omnes. Oxford: Claredon
Press, 1997, p. 189.“In essence, both peremptory rules and obligations erga omnes are meant to
protect basic moral values, and they both require significant support within the international community
(in the case of jus cogens, the acceptance and recognition by the international community of States
„as a whole‟)”
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Curso de Direito Internacional Público, p. 121.
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obrigação dos Estados de cooperarem entre si e a igualdade de direitos e livre
determinação dos povos, conforme estabelece a Resolução n. 2625/25 da ONU.619
Seguindo nas questões principiológicas levantadas pelas normas jus cogens,
Miranda propõe o seguinte quadro de princípios de jus cogens:
a) Princípios atinentes à comunidade internacional como um todo:
- Princípio da cooperação;
- Princípio da resolução pacífica dos conflitos;
- Princípio do acesso aos benefícios do patrimônio comum da humanidade;
- Princípio da liberdade dos mares.
b) Princípios atinentes às obrigações dos sujeitos de Direito Internacional:
- Princípio da reciprocidade de interesses e da equivalência das relações
contratuais;
- Princípio da publicidade dos tratados;
- Princípio do pacta sunt servanda;
- Princípio da boa-fé;
- Princípio da responsabilidade por atos ilícitos.
c) Princípios atinentes às relações entre os Estados:
- Princípio da igualdade jurídica dos Estados;
- Princípio do respeito da integridade terrritorial;
- Princípio da não-interferência nos assuntos internos dos outros Estados;
- Princípio da legítima defesa contra a agressão;
- Princípio da continuidade do Estado.
d) Princípios atinentes à pessoa humana:
- Princípio da igual dignidade de todos os homens e mulheres;
- Princípio da proibição da escravatura, do tráfico de seres humanos e de
práticas semelhantes;
- Princípio da proibição do racismo;
- Princípio da proteção das vítimas de guerras e conflitos;
- Princípio da garantia dos direitos “inderrogáveis” enunciados no art. 4º do
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (direito à vida, integridade
física e moral de pessoas, reconhecimento da personalidade jurídica,
liberdade de pensamento, consciência e de religião, não-retroatividade de
lei penal, proibição de prisão perpétua), sem embargo das dificuldades e
620
contradições que ainda subsistem.

Importante distinguir as normas jus cogens das obrigações erga omnes sob o
enfoque do direito internacional. O jus cogens trata das normas que se distinguem
das demais pela imperatividade. As obrigações erga omnes são obrigações dos
Estados com a comunidade internacional como um todo e que, em virtude da
importância dos direitos envolvidos, todos os Estados têm interesse legal em
proteger, podendo ter a natureza imperativa ou não. Os tratados internacionais que
tratam de assuntos expressos como de “interesse comum” para a comunidade
internacional podem indicar a existência de um interesse coletivo relevantes para a
619

ONU. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Resolution adopted by
the General Assembly, A/RES/25/2625, 24 de outubro de 1970.
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Curso de Direito Internacional Público, p. 123-124.
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identificação de obrigações erga omnes. Assim, em regra, as normas jus cogens
criam obrigações erga omnes, uma que vez que se destinam à comunidade
internacional como um todo, mas nem todas as obrigações erga omnes são
provenientes de normas imperativas.
A exposição original e autorizada do conceito erga omnes foi articulada pela
Corte Internacional de Justiça, no Caso Barcelona Traction, em 1970 621:
Uma distinção essencial deve ser feita entre as obrigações de um Estado
para com a comunidade internacional como um todo e as que surgem em
relação a outro Estado no campo da proteção diplomática. Pela sua própria
natureza, os primeiros são a preocupação de todos os Estados. Tendo em
conta a importância dos direitos envolvidos, pode considerar-se que todos
os Estados têm um interesse jurídico na sua proteção; são obrigações erga
omnes. Tais obrigações derivam, por exemplo, do direito internacional
contemporâneo, da proibição dos atos de agressão e do genocídio, bem
como dos princípios e regras relativos aos direitos fundamentais da pessoa
humana, incluindo a proteção contra a escravidão e a discriminação
622
racial.

Um ponto importante da decisão foi a definição de obrigação erga omnes
como conjunto de obrigações que veiculam valores essenciais para a comunidade
internacional como um todo, por exemplo, instrumentos universais de proteção de
direitos humanos, em contraposição à proteção diplomática, que foi o instituto
aplicado no caso. No caso, não se reconheceu o caráter erga omnes das obrigações
violadas, pelo que se negou à Bélgica o jus standi, ou seja, a Bélgica foi considerada
um Estado terceiro sem legitimidade para exigir o cumprimento de obrigações pela
Espanha.623
621

O Caso da Companhia Barcelona Traction Light and Power Ltda. (Belgica v. Espanha) foi instituído
através de uma demanda datada de 19 de junho de 1962, na qual o governo belga solicitou a
reparação por danos causados a seus nacionais, acionistas da Companhia Canadense Barcelona
Traction, danos cometidos por vários órgãos do Estado espanhol. O governo espanhol criou
dificuldades para operações internacionais de captação de recursos, o que gerou situação de falência
à Cia, que foi decretada na Espanha, tendo seus ativos expropriados para que os serviços de
iluminação pudessem ser desenvolvidos pelo Estado espanhol. BARCELONA. Traction (Belgica v.
Espanha), 1970. I.C.J. 4.
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BARCELONA Traction (Belgica v. Espanha), 1970. I.C.J. 4, p. 33-34. Tradução livre. “An essential
distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as
a whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very
nature, the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all
States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes. Such
obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of
aggression, and of genocide, as also from theprinciples and rules concerning the basic rights on the
human person, including protection from slavery and racial discrimination.”
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FONSECA. Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria ambiental: a
participação de indivíduos e organizações não governamentais, p. 246.
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As normas de jus cogens (normas imperativas) e as obrigações erga omnes
têm características comuns. Os exemplos de obrigações erga omnes citados no
caso Barcelona Traction derivavam de regras de direito internacional pertencentes
aos jus cogens. Como as normas do jus cogens, as obrigações erga omnes visam
proteger os interesses comuns dos Estados e os valores morais fundamentais. No
entanto, a diferença entre eles permanece, pois enquanto o jus cogens refere-se a
normas, erga omnes refere-se a obrigações.624
O reconhecimento do interesse comum nas questões ambientais globais
“pode levar às regras internacionais consideradas erga omnes, aplicáveis a todos os
Estados, e cujo conteúdo os estados devem respeitar e fazer respeitar”.
As consequências diferenciadas enfrentadas pelos Estados que violam de
forma grave uma norma imperativa são de duas ordens. A primeira apresentada no
primeiro parágrafo do artigo 41, dispõe que os Estados devem cooperar entre si para
fazer cessar a violação, através de meios legais. “Trata-se de uma obrigação
imposta a todos os Estados: diretamente afetados pelo ilícito ou não, todos têm um
dever de agir para pôr fim à violação. É o dever de solidariedade que deve unir os
membros da comunidade internacional, especialmente diante da gravidade da
ofensa à ordem pública internacional”.625
Além do dever de cooperar, o parágrafo segundo do artigo 41 prevê duas
obrigações negativas: a de não reconhecimento da situação ilegal, e a de não ajuda
ou assistência na sua manutenção. Pelo reconhecimento da situação ilegal, os
Estados não podem fazer declarações ou agir de forma a reconhecer implicitamente
como lícita a situação. A segunda obrigação é a de não assistir ou ajudar a manter a
situação ilegal, nesse caso “a proibição aplica-se a qualquer tipo de ação que possa
contribuir para a perpetuação do estado de ilegalidade, referindo-se, pois, a ações
posteriores ao ilícito, e não a eventual ajuda ou assistência prestada para o
cometimento deste”.626
No campo do direito ambiental e, mais especificamente, da UNFCCC e dos
direitos humanos, podem potencialmente se prestar a reivindicações de interesse
comum, de solidariedade e de cooperação. “No direito ambiental, a noção de que o
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interesse nacional de um estado é conflitivo em relação ao dos outros estados está
sendo redefinida e, em certos casos, ela não é mais relevante, pois a proteção
ambiental não é um „jogo de soma zero‟, onde os ganhos de um jogador derivam
necessariamente das perdas dos demais.”627 O artigo 48628 do Projeto de Artigos
reconhece que os Estados, em virtude da sua participação num regime multilateral
ou em consequência da sua participação na comunidade internacional, têm um
interesse legal no cumprimento de certas obrigações multilaterais. Assim, reconhece
o direito dos Estados de protegerem e fazer cumprir obrigações contraídas no
interesse coletivo, como será visto no item seguinte.

3.3 RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

No contexto das mudanças climáticas, as obrigações dos instrumentos
internacionais de proteção dos direitos humanos, anteriormente referidos, envolvem
a responsabilidade dos Estados de forma preventiva – ou seja, antes que os
desastres aconteçam – e reparativa,629 com ação posterior à sua ocorrência.
Portanto, esse tópico discorre sobre a responsabilidade dos Estados pelas
mudanças climáticas do ponto de vista filosófico dos instrumentos internacionais de
proteção da pessoa humana e do meio ambiente, considerando a necessidade de
proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, pois somos seres
que estamos visitando a Terra e “da nossa condição simultânea de visitantes e
constituintes

desse

sistema

deriva

um

direito

cosmopolita

inalienável

e

intergeracional de uso do meio ambiente.” E desse direito de visita, “que assiste
todos os homens [...], em virtude do direito de propriedade comum da superfície da
Terra, [...] mas do qual ninguém tem mais direito do que outro a estar num
627

FONSECA, Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional em matéria ambiental: a
participação de indivíduos e organizações não governamentais, p. 246.
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“Art. 48. Invocação de responsabilidade por um Estado que não seja o lesado: 1. Qualquer Estado,
além do lesado, pode invocar a responsabilidade de outro Estado de acordo com o parágrafo 2, se: a)
a obrigação violada existe em relação a um grupo de Estados incluindo aquele Estado, e está
estabelecida para a proteçãode um interesse coletivo do grupo; ou b) a obrigação violada existe em
relação à comunidade internacional como um todo. 2. Qualquer Estado apto a invocar a
responsabilidade de acordo com o parágrafo 1º pode reclamar ao Estado responsável: a)a cessação
do ato internacionalmente ilícito e seguranças e garantias de não–repetição, consoante o artigo 30; e
b)o cumprimento da obrigação de reparação de acordo com os artigos precedentes, no interesse do
Estado lesado ou dos beneficiários da obrigação violada. 3. Os requisitos para a invocação da
responsabilidade por um Estado lesado consoante os artigos 43, 44 e 45 se aplicam a uma invocação
de responsabilidade por Estado apto a fazê-lo de acordo com o parágrafo 1.”
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determinado lugar da Terra”630, decorre a responsabilidade com o outro, pois, “se a
Terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de
eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos a falar de uma atitude
opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos
pertence também àqueles que há de vir”.631
Reforçando este entendimento, Magalhães aduz que esse “„direito de visita‟
estende-se à visita das gerações futuras ao planeta”, uma vez que não é lícito e que
cada povo, “na busca exponencial de melhores condições de vida para cada um dos
seus membros actuais e futuros, o faça de forma a comprometer o uso futuro das
partes comuns, violando os direitos de todos os outros membros actuais e futuros da
comunidade global”.632
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações
Unidas, em seu relatório Nosso Futuro Comum (Our common future), de 1987,
conceituou como desenvolvimento sustentável “aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a
suas próprias necessidades”. Esse conceito contém dois elementos-chave: “o
conceito de „necessidades‟, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do
mundo, que devem receber a máxima prioridade, e a noção das limitações que o
estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o
de atender às necessidades presentes e futuras”.633 E assevera que os
“mecanismos de uma cooperação internacional maior, necessária para garantir o
desenvolvimento sustentável, variarão de setor para setor e em relação à cada
instituição. Mas é fundamental que todas as nações se unam para conseguir o
desenvolvimento sustentável.” Apontando para a ideia de que “a unificação das
necessidades humanas requer um sistema multilateral que respeite o princípio do
consenso democrático e reconheça que há não apenas uma Terra, mas também um
mundo”634, cristalizando a noção de que a humanidade tem um futuro comum.635
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As ameaças globais, dentre elas as mudanças climáticas, fenômenos
oriundos do modelo de civilização tecnocientífica636, cujas consequências “se fazem
sentir por toda a superfície planetária”,637 exigem que as estratégias de combate
contra essas ameaças sejam assumidas, não visando ao êxito efetivo de nenhum
país isoladamente, mas implicando uma responsabilidade partilhada.638
Com as mudanças climáticas, o que está em causa não é a soberania em si,
mas sim a possibilidade de cada um de continuar a exercê-la639, pois, “se
considerarmos que a ciência consegue ter agora uma visão global do estado do
Planeta a ponto de definir os chamados limites planetários (“planetary boundaries”,
as “fronteiras” inultrapassáveis do Planeta), o Direito tem que incorporar também
essa visão e dar cobertura a esse novo bem jurídico: o sistema planetário” 640, que
concilie os conflitos entre interesses particulares ou razões de estado e o interesse
geral da humanidade, uma vez que “a responsabilidade pelo futuro, para além das
declarações de sustentabilidade, passa pela acção de efectiva mudança da lógica
jurídica e econômica.”641
Assim como um condomínio, também, “no planeta, o interesse particular de
cada um dos estados só poderá ser plenamente realizado se os interesses comuns
estiverem salvaguardados e, por sua vez, os interesses comuns só poderão ser
realizados se o interesse particular de cada um estiver garantido”642, visto que os
problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas, tais como efeito estufa,
destruição da camada de ozônio e poluição do ar implicam a generalidade da
humanidade, obrigando a acordos e responsabilidades internacionais, pois
dificilmente serão resolvidos no âmbito puramente nacional.643
A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no seu
princípio 5, refere que “todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito
indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial

636

MAGALHÃES, O condomínio da terra,p. 90.
SOROMELHO-MARQUES, Viriato. O futuro frágil: os desafios da crise global ambiental. Portugal:
Publicações Europa-América, 1998, p. 45.
638
SOROMENHO-MARQUES, O futuro frágil, p. 45
639
MAGALHÃES, O condomínio da terra, p. 71
640
ARAGÃO, Alexandra. Direito do ambiente, direito planetário. In: Themis. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa, n. 1, 2014, p. 161.
641
MAGALHÃES, O condomínio da terra, p. 115.
642
MAGALHÃES, O condomínio da terra, p. 81.
643
FIGUEIREDO, Eurico. Angústia ecológica e o futuro. Lisboa: Gradiva, 1993, p. 109.
637

199

de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor
atender às necessidades da maioria da população do mundo”.
No cenário das mudanças climáticas, esse conceito de desenvolvimento
sustentável é fundamental para justificar a responsabilidade dos Estados de reparar
e atender aos direitos das pessoas atingidas pelos efeitos das mudanças climáticas,
visto que, na maioria das vezes, as pessoas mais expostas aos eventos climáticos
como inundações, desabamentos de terra, secas, etc., pertencem aos grupos mais
pobres e marginalizados da população, e que muitas vezes não têm condições
econômicas de acessar os bens necessários a uma vida digna, tais como
alimentação, saúde, moradia, saneamento básico e outros.
No campo das responsabilidades sobre as mudanças climáticas, Ost indaga:
“[...] como atribuir responsabilidades e impor soluções, quando, é mais do que
evidente, que o „efeito de estufa‟ resulta da ação cumulativa de centenas de milhares
de

comportamentos individuais

não

deliberados?”644

Segundo

o

autor, o

“alargamento das categorias habituais não é totalmente novo”, visto que os “juristas
conhecem bem as condições de estabelecimento de uma responsabilidade
particulada

[...]

e

aperfeiçoaram,

progressivamente,

um

mecanismo

de

responsabilidade objetiva, a cargo daqueles que, independentemente da sua falta
subjetiva, contribuem para criar um risco de que tiram [...] vantagens.” 645 O que é
novo “é a extensão destes mecanismos a categorias cada vez mais vastas de
pessoas [...] e o agravamento das suas vicissitudes.”646
A ideia de responsabilidade para ele sugere que somos interpelados,
compelidos a fornecer uma resposta. Como o indica já a etimologia, a
“„responsabilidade‟ designa a situação daquele que deverá „responder por‟”. 647 Como
aponta Jonas, “o agente deve responder por seus atos: ele é responsável por suas
conseqüências e responderá por elas, se for o caso.”648 E assim se estabelece o
vínculo da ideia de responsabilidade, entre um comportamento e os seus efeitos.649
O princípio da responsabilidade cunhado por Jonas propõe sermos guardiões
da natureza e das gerações futuras, quando substitui o imperativo ético Kantiano:
644
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“Age de tal maneira que o princípio da tua ação se transforme numa lei universal”
para o novo imperativo: “Aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam
compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra”, ou,
formulado negativamente, “Aja de modo a que os efeitos d atua ação não sejam
destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida”; ou simplesmente: “Não
ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida da
humanidade sobre a Terra.”650 O dever com as gerações futuras é um dever da
humanidade,independentemente se os seres são ou não nossos descendentes, temse uma responsabilidade ecológica global.651
Para Jonas, tudo tem um próprio fim. O ser humano, os animais, os vegetais,
todos, independentemente de sua função, têm como finalidade a participação no
ciclo natural da vida. Dessa forma, é possível entender que, na natureza, encontramse valores e fins, mas quais seriam os fins da natureza? A resposta é a própria
existência, a “vida”. O fim da natureza está na exigência do cumprimento do seu fim
último, ou seja, na continuidade da existência 652, cujo argumento passa a ser objeto
da responsabilidade da preservação da vida nas suas mais variadas formas e
acepções.
O ser humano, por si só, já tem um valor fundamental pela totalidade do seu
Ser, tendo uma vantagem em relação aos outros seres pelo fato de poder assumir
responsabilidades, podendo, assim, garantir seus próprios fins. É a partir desse
momento que surge o “modelo” de toda a responsabilidade do homem, baseada na
natureza das coisas, na relação do sujeito e objeto653. Sobre isso, Jonas aduz:
A marca distintiva do ser humano, de ser o único capaz de ter
responsabilidade, significa igualmente que ele deve tê-la pelos seus
semelhantes, eles próprios, potenciais sujeitos de responsabilidade, e que
realmente ele sempre a tem, de um jeito ou de outro: a faculdade para tal é
a condição suficiente para a sua efetividade. Ser responsável
efetivamente por alguém ou por qualquer coisa em certas
circunstâncias (mesmo que não assuma e nem reconheça tal
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responsabilidade) é tão inseparável da existência do homem quanto o
fato de que ele seja genericamente capaz de responsabilidade da
mesma maneira que lhe é inalienável a sua natureza falante,
característica fundamental para a sua definição, caso deseje empreender
654
essa duvidosa tarefa. (Grifo nosso)

A responsabilidade faz parte do ser humano e da sua existência, ou seja, o
homem é responsável pelo próprio homem e pela natureza que o cerca. E para se
ter uma responsabilidade total e não parcial das situaçõesvividas, deve-se ter como
critérios, as seguintes indagações, apresentadas por Jonas:
O que vem agora? Para onde vamos? E em seguida, o que houve antes?
Como se liga o que está ocorrendo agora com o desenrolar da existência?
Em uma palavra, a responsabilidade total tem de proceder de forma
“histórica”, aprender seu objeto na sua historicidade. Esse é o sentido
655
preciso do elemento que caracterizamos aqui como continuidade.
(Grifo
nosso)

Nesse ponto, percebe-se o quanto a responsabilidade tem uma dimensão
importante no contexto histórico que, por sua vez, tem uma grande relevância nas
questões atinentes às mudanças climáticas, visto que estas não iniciaram hoje, os
efeitos sentidos hoje e no futuro são marcas do passado. A preocupação
fundamental nesse momento está voltada ao futuro, pois implica a continuidade de
uma identidade a qual integra diretamente a responsabilidade coletiva. A
responsabilidade, seja ela por vias individuais ou coletivas, deverá ocupar-se com a
vida, com o hoje e o mundo de amanhã. “Mas essa óbvia inclusão do amanhã no
hoje, que tem a ver com a temporalidade como tal, adquire uma dimensão e uma
qualidade totalmente nova no contexto da responsabilidade total.”656
A responsabilidade total inclui a existência da vida futura, implica ser,
também, um imperativo da existência, ética e responsável com e para o mundo de
amanhã. “No que respeita à comunidade do ser vivo (animais, plantas, bactérias,
etc), as solidariedades são manifestas, explicitando cada vez melhor as ciências
ecológicas”, pois “não há qualquer dúvida de que o homem é parte integrante desta
comunidade

biológica.”657
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beneficiários e pela necessidade de respeitar as simbioses biológicas, no interesse
da humanidade inteira.”658
Citando Hans Jonas, Ost ao discorrer sobre o modelo Hercúleo de Hans
Jonas, a humanidade tem uma “„obrigação de porvir‟, uma „ética do futuro‟, que nos
compele a agir de forma a que hajam ainda homens amanhã”. Trata-se, portanto,
“[...] não apenas de um imperativo categórico e incondicional, mas de uma
„responsabilidade ontológica a respeito da ideia do homem‟ – uma ideia de ser
implica o seu dever ser.”659 Somos responsáveis pelo futuro, “uma vez que estamos
em condições de o comprometer e mesmo suprimir”. Assim, “a lógica assimétrica da
responsabilidade investe o homem contemporâneo de uma missão de salvaguarda,
a respeito do que distingue pela sua fragilidade: a Terra, o porvir das futuras
gerações.

Essa

responsabilidade

é

objeto

de

um

imperativo

categórico

incondicional”.660
Questionado sobre perante quem somos responsáveis, Jonas respondeu que
nossa

responsabilidade

se

dá

“[...]

perante

as

gerações

vindouras.”

E

complementou: “Mas se me contrapusessem: as gerações vindouras não existem,
logo, não há ninguém perante o qual ser responsável?, a minha resposta seria a
seguinte: nós somos responsáveis perante o ser”661. Isso reforça a concepção de
responsabilidade para com a humanidade apresentada pelo autor.
O princípio da responsabilidade de Jonas rompe com a ideia da proximidade
quando aponta para a responsabilidade com as gerações futuras e admite-se que
“procurar saber quais são as conseqüências dos nossos atos sobre os estados dos
equilíbrios e dos recursos naturais é a forma primeira dos princípios imperativos de
precaução e de prevenção”662, em consonância com o artigo 3º, alínea 3, da
UNFCCC, que dispõe que “compete às Partes tomar as medidas de precaução para
prever, prevenir ou atenuar as causas das mudanças climáticas e limitar os seus
efeitos nefastos.”
A Declaração de Estocolmo consagrou, pela primeira vez explicitamente, a
ideia de responsabilidade em relação às gerações futuras, ao estabelecer, no
princípio 1, que “[...] o homem tem a solene obrigação de proteger e melhorar o
658
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ambiente para as gerações presentes e futuras [...]”. Já no princípio 2, aponta que:
“os recursos naturais da terra [...] devem ser preservados no interesse das gerações
presentes e futuras [...].”
O artigo 3º, alínea 1, da UNFCCC, estabelece-se que cabe às Partes
“proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da
humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades
comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades.” Dessa forma,

cabe aos

países desenvolvidos “constituir a vanguarda na luta contra as alterações climáticas
e os seus efeitos nefastos.” Segundo Ost, o princípio de proporcionalidade parece
adequado, pois “afirma a solidariedade da responsabilidade, administrando, ao
mesmo tempo uma certa diferenciação na contribuição – uma diferenciação
proporcional ao nível de desenvolvimento, isto é, ao grau de riqueza obtido em
detrimento dos equilíbrios naturais.”663
O princípio da equidade entre gerações implica a preservação do que se
convencionou chamar de biodiversidade, a conservação da qualidade e a garantia
de acesso aos seus recursos. Assim, as obrigações “são relativas à preservação, à
utilização equitativa, à prudência, à prevenção dos danos, à assistência e à
informação em caso de urgência, e à indenização dos prejuízos ecológicos.” 664
Os conceitos principais sobre os quais se articulam os modelos apontados por
Ost e Jonas são de responsabilidades, com as gerações futuras, de patrimônio e de
humanidade. Porém, “como a transmissão já não se opera de forma espontânea e
harmônica devido ao consumo dos países ricos e à explosão demográfica nos
países pobres, faz pesar ameaças cada vez mais graves e específicas sobre o
capital a transmitir”. Tem-se, assim, a necessidade de se impor regras coercitivas de
controle, de limitação e de gestão, com vistas a „preservar a herança‟ ameaçada
pelas gerações pródigas.665 Assim, “O papel do Direito será o de estabelecer de
forma intercultural, mais do que por instrumentos interestatais, tipos de
responsabilidades coletivas e particulares, a serem garantidas pelos estados.”666
Compete, portanto, ao direito internacional do ambiente traduzir essas
obrigações em regras de direito positivo, seja sob a forma de normas
663
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consuetudinárias, seja como cláusulas de tratados bi ou multilaterais, 667 devendo ser
impostas regras, visando determinar a responsabilidade dos poluidores, como
mecanismos compensatórios, como por exemplo, o princípio do poluidor-pagador,
visando à indenização das vítimas futuras dos riscos criados, e a reparar, pela
compensação, as subtrações ou as rejeições que comprometem os equilíbrios
indispensáveis à manutenção e à reprodução do patrimônio transmitido.668
Os Estados têm deveres de proteção no sentido de assegurar uma vida digna
a todos no plano interno e internacional, pois, ao lado do “direito ao ambiente”, situase um “direito à proteção do ambiente”, que toma forma de deveres de proteção do
Estado, expressando-se nos deveres atribuídos ao ente estatal de: a) combater os
perigos (concretos) incidentes sobre o ambiente, a fim de garantir e proteger outros
direitos fundamentais imbricados com o ambiente (direito à vida, à integridade física,
à saúde, etc.); b) proteger os cidadãos (particulares) de agressões ao ambiente e
qualidade de vidas perpetradas por outros cidadãos (particulares). 669 Cançado
Trindade também aponta para o dever e a obrigação do Estado de evitar riscos
ambientais sérios à vida, inclusive com a adoção de “sistemas de monitoramento e
alerta imediato” para detectar tais riscos ambientais sérios e “sistemas de ação
urgente” para lidar com tais ameaças.670
A responsabilidade é um elemento central em qualquer sistema jurídico e o
direito internacional não é exceção.671 Disso se infere que a atribuição da
responsabilidade por um ato ilícito cometida por um Estado está contemplada no
Projeto

de

Artigos

sobre

a

Responsabilidade

dos

Estados

por

Atos

Internacionalmente Ilícitos, apresentado no item anterior, aprovada pela Comissão
de Direito Internacional na sua 53ª sessão, que discorre no artigo 1º que “Todo ato
internacionalmente ilícito de um Estado acarreta sua responsabilidade internacional”,
sendo que a responsabilidade do Estado, pelo Projeto de Artigos, ocorre quando,
através da sua conduta – consistindo em uma ação ou omissão –, este violar uma
obrigação internacionalmente assumida.
667
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Se as emissões excessivas de gases com efeito de estufa podem ser
consideradas como um ato internacionalmente ilícito dos Estados672, pelo princípio
da responsabilidade internacional, cada Estado que não tomar ações preventivas
para reduzir a sua contribuição com as ameaças das mudanças climáticas pode ser
responsabilizado a reparar os danos causados aos direitos humanos do indivíduo ou
grupos de indivíduos afetados.673
Pontua, o artigo 4º da UNFCCC, que, dentre as obrigações dos EstadosPartes, está a obrigação de “formularem, implementarem, publicarem e atualizarem
regularmente programas nacionais e, conforme o caso, regionais, que incluam
medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentando as emissões antrópicas de
todos os gases de efeito estufa [...], bem como medidas para permitir adaptação
adequada à mudança do clima.”674
Os países desenvolvidos e demais Partes do Anexo I, conforme artigo 4º,
parágrafo segundo, alínea “a” da UNFCCC, comprometeram-se especificamente
com a adoção de medidas correspondentes para mitigar as mudanças climáticas
limitando suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa.
Sob o enfoque da imputação da responsabilidade, a UNFCCC apresenta dois
princípios fundamentais, o princípio da precaução e o princípio da responsabilidade
comum, porém diferenciada. O princípio da precaução surge expresso na
Convenção Quadro, em seu artigo 3º (3), segundo o qual: “as Partes devem adotar
medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do
clima e mitigar seus efeitos negativos”. Além disso, “Quando surgirem ameaças de
danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada
como razão para postergar essas medidas, levando em conta que as políticas e
medidas adotadas para enfrentar as mudanças do clima devem ser eficazes em
função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao menor custo
possível.”
Assim, com base no princípio da precaução, quando o mal for conhecido,
devem-se tomar as medidas aptas a evitá-lo, sob pena de omissão causadora de um
672
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dano, em decorrência da inoperância do Estado e, uma vez verificada a ação ou a
omissão do Estado, o nexo causal e o dano, tem-se a configuração da
responsabilidade e o seu respectivo dever de reparação.
Portanto, se os Estados, tendo conhecimento das consequências das
mudanças climáticas, objeto de inúmeros estudos e documentos internacionais, e
das medidas necessárias para minimizar e prevenir os seus efeitos, se omitem e não
adotam medidas protetivas, essas omissões podem ensejar a responsabilidade do
Estado em face das pessoas atingidas pelas consequências advindas das
mudanças climáticas.675
A relação causal, mesmo que indireta, ocasionada pela omissão estatal,
afasta a excludente da força maior, caracterizando a responsabilidade dos Estados
no tocante à reparação dos danos.676 Isso se justifica em razão de que, nas
questões envolvendo mudanças climáticas e responsabilidade, tem-se como
suficiente uma mera conexão entre os riscos representados pela emissão de gases
do efeito estufa e as mudanças climáticas, a partir de juízos de probabilidade,677 uma
vez que, pela teoria das probabilidades, pode-se associar a emissão dos gases do
efeito estufa às mudanças climáticas e, consequentemente, à atuação omissiva do
Estado na implementação de ações de mitigação, adequadas e eficientes no
controle da emissão dos gases do efeito estufa e, por conseguinte, ajudando no
agravamento dos efeitos negativos do aquecimento global. Assim, quando o Estado
675
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se omite ou atua de modo insuficiente, passa a ser responsável pelos danos
causados.678
Analisando a Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Mudança do
Clima e seus documentos posteriores, constata-se um modelo de responsabilidade
preventiva, que consiste na imputação de obrigações de fazer e de não fazer
voltadas à mitigação e/ou à adaptação adequada às mudanças climáticas.679 Nesse
contexto, evidenciam-se duas categorias de danos: “os danos ao próprio clima em
virtude das emissões de gases de efeito estufa e os danos decorrentes da mudança
do clima.”680 A segunda categoria de danos decorre da primeira e assume relevância
jurídica exatamente em razão de que atinge os direitos humanos da vida, da
dignidade, da liberdade, da saúde e da autodeterminação 681, apontados no capítulo
2 e cujos efeitos negativos são sentidos de forma desproporcional pelos indivíduos,
uma vez que atingem principalmente os países de baixa altitude e pequenos países
insulares, os países com zonas costeiras de baixa altitude, regiões áridas e
semiáridas ou regiões sujeitas a inundações, seca e desertificação, bem como os
países em desenvolvimento que

são particularmente vulneráveis aos efeitos

adversos das mudanças climáticas, conforme visto no capítulo 1.
A jurisprudência sobre os direitos humanos aponta, também, que a
responsabilidade antes de ser somente territorial é também extraterritorial, ao afirmar
que os Estados têm responsabilidade pelas ações do Estado que aconteçam em
outros países, bem como pela proteção dos direitos humanos nos países em que
exerce um controle efetivo e pelas violações cometidas no estrangeiro por entidades
privadas sob sua jurisdição.682 Nesse sentido, “a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos decidiu que um Estado „pode ser responsável, em certas
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circunstâncias, pelos os atos e omissões cometidos por seus agentes que produzem
efeitos ou que tenham sido realizadas fora do território desse Estado‟”. 683
Mayer, reforçando esse entendimento, aponta que outro fundamento para
invocar a responsabilidade do Estado decorre do princípio geral do direito
internacional do ambiente segundo o qual os Estados devem impedir as atividades
que causam danos ambientais transfronteiriços, ou seja, os danos ambientais
transfronteiriços podem resultar de uma ação atribuída ao Estado, mas geralmente
resultam da omissão de um Estado para impedir certas atividades sob sua
jurisdição. Esse princípio é encontrado na Declaração de Estocolmo de 684, na
Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento685, e foi reconhecido
como um direito internacional consuetudinário pela Corte Internacional de Justiça
(CIJ), em sua Opinião Consultiva de 1996 sobre a Legalidade da Ameaça ou Uso de
Armas Nucleares.686
Assim, pode-se argumentar que a aplicação do dever dos Estados de não
causarem danos ambientais transfronteiriços dá origem a uma obrigação para com a
comunidade internacional como um todo de não danificar os bens ambientais
globais, como, por exemplo, o alto mar, a atmosfera ou o sistema climático. 687 Essa
abordagem está presente na UNFCCC, que reconhece que “a mudança no clima da
Terra e seus efeitos negativos são uma preocupação comum da humanidade”688, e
cujo objetivo final é “evitar interferências antropogênicas perigosas com o sistema
climático”.689
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Saldano v. Argentina, Petição Interamericana. C.H.R, n. 38/99, OEA/Ser.L./VII.102, doc. 6 rev.,
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a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de
outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional.” (Grifo nosso)
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“Princípio 2. Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito
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motivos, parágrafo primeiro.
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Artigo 2º, da UNFCCC, Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima.
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A obrigação dos Estados de prevenir danos ambientais transfronteiriços está,
portanto, diretamente relacionada com a omissão na redução das emissões dos
gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global e das mudanças
climáticas, e que pode ser invocada em uma possível reivindicação por lesão aos
direitos humanos, uma vez que os Estados mantêm controle exclusivo sobre as
emissões de gases de efeito estufa em seu território. Além disso, sua omissão em
impedir esses lançamentos leva à violação de direitos humanos,690 tais como: saúde,
saneamento, alimentação, habitação, água, autodeterminação e outros, conforme
apresentado no capítulo 2.
Desse modo, ainda que os Estados tenham o direito soberano de explorar
seus próprios recursos, eles têm a responsabilidade de assegurar que as atividades
sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros
Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. Com isso, se reafirma
“o princípio da soberania dos Estados na cooperação internacional para enfrentar a
mudança do clima” apresentado na UNFCCC691.
Embora exista uma clara ameaça de violação dos direitos humanos ante o
impacto das mudanças climáticas, o estabelecimento de responsabilidades dos
Estados para as situações de danos ambientais, não é ainda fácil de estabelecer,
como ressalta Giddens: “Na prática, essa ideia pode ser difícil de estabelecer com
clareza. Onde começa e onde termina a responsabilidade pela poluição?”692 Assim,
[...] Aqueles que causam emissões pela indústria, por exemplo, devem arcar
com a responsabilidade pelos bens que produzem durante todo o seu ciclo
de vida, inclusive por seu eventual descarte. Fazer esses cálculos, porém,
não é nada fácil na prática, dada as complexidades envolvidas. Não temos
como saber, por exemplo, quais são os poluidores mais culpáveis no caso
693
das enchentes influenciadas pelo aquecimento global.

Uma abordagem alternativa ao problema da atribuição de responsabilidades
seria aplicar o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. O princípio
da responsabilidade comum, mas diferenciada dos países, vem expresso no artigo
3º da UNFCCC e estabelece que: “Em suas ações para alcançar o objetivo desta
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Convenção e implementar suas disposições, as Partes devem orientar-se, inter alia,
pelo seguinte:”
1. As Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações
presentes e futuras da humanidade com base na equidade e em
conformidade com suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas e
respectivas capacidades. Em decorrência, as Partes países desenvolvidos
devem tomar a iniciativa no combate às mudanças do clima e seus efeitos
694
negativos. (Grifo nosso)

Esse princípio leva em consideração as necessidades de desenvolvimento
econômico e social dos países em desenvolvimento e o fato de que, historicamente,
os países industrializados poluíram mais e, com isso, extraíram da exploração dos
recursos naturais maiores benefícios695, que remete a responsabilidade histórica
antes apontada por Hans Jonas.
O significado do princípio da responsabilidade comum mas diferenciada
emerge, ainda, do artigo 4º, parágrafo 2, da Convenção-Quadro das Nações Unidas
para a Mudança do Clima, quando esse prevê que os países desenvolvidos e as
economias em transição listados no Anexo I comprometem-se a adotar políticas
nacionais e medidas que demonstrem que esses estão tomando a dianteira quanto à
modificação da tendência de longo prazo para suas emissões antrópicas.696 Ainda
que os Estados tenham reconhecido suas responsabilidades comuns mas
diferenciadas na UNFCCC697 e na Declaração do Rio698 na proteção do sistema
climático, “não definiram nem a natureza de sua responsabilidade (causal ou
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„moral‟), nem o terreno para a diferenciação („culpabilidade‟ ou capacidade)”699, bem
como não se estabeleceu como deveria ser feita a redução das emissões, nem a
que nível, o que foi estabelecido mais tarde com o Protocolo de Quioto e reforçado
recentemente na COP 21, em 2015, com o Acordo de Paris.
No entanto, devido à “ligação causal remota e as diferenças cronológicas
entre as emissões de gases com efeito de estufa e as suas consequências, a
responsabilidade do Estado [...] reflete uma compreensão moral compartilhada da
relevância dos Estados como elemento estrutural das relações internacionais [...]” 700
Dessa forma, ao aplicar a responsabilidade comum mas diferenciada, um tribunal
pode considerar que os Estados que não cumpriram com suas obrigações são
responsáveis em comum pelas suas emissões, mas que a responsabilidade é
diferenciada pela sua contribuição histórica e sua capacidade de agir. E, assim, com
essa forma de abordagem, pode-se constituir uma base para a repartição da
responsabilidade pelos Estados desenvolvidos, em conformidade com a sua
contribuição para as emissões globais de gases com efeito de estufa e com sua
capacidade de redução das emissões, considerando também o conhecimento
científico e outras considerações na capacidade de agir do Estado. São, nesse
contexto, aplicados os princípios do regime internacional das mudanças climáticas e
se deve assegurar que nenhum Estado seja excessiva ou minimamente
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remote causal link and the chronological differences between greenhouse gas emmisions and their
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states as a structural element of international relations […]”
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responsabilizado pelos danos causados pelas mudanças climáticas,701 observando o
disposto no artigo 39 do Projeto de Artigos que determina que na reparação deve
ser levada em conta a contribuição para o prejuízo resultante da ação ou omissão do
Estado lesado em relação ao qual se busca a reparação.702
Uma abordagem alternativa para os casos com uma multiplicidade de
Estados que cometem um ilícito internacional é a responsabilidade solidária. O
Projeto de Artigo da CDI estabelece, no artigo 47, que, “quando vários Estados são
responsáveis pelo mesmo ato internacionalmente ilícito, a responsabilidade de cada
um poderá ser invocada em relação àquele ato”. Porém, o Projeto de Artigos não
menciona se a responsabilidade pode ser conjunta ou solidária. A responsabilidade
é conjunta no sentido de que dois ou mais Estados são considerados responsáveis
pelos atos ilícitos uns dos outros e a responsabilidade é solidária na medida em que
cada Estado é responsabilizado separadamente.703
Nesse contexto, a responsabilidade solidária pode ser aplicada com base em
casos internacionais anteriores, sendo que exemplo mais importante pode ser
encontrado no caso de Corfu Channel Case. Nesse caso, embora não tenha sido
feita referência explícita à responsabilidade solidária, o Tribunal Internacional de
Justiça concluiu que o agente que colocou as minas era desconhecido e que a
violação da Albânia consistia em ter permitido conscientemente que o seu território
fosse utilizado para danificar outro Estado. Isso indica que o Tribunal aplicou uma
forma de responsabilidade conjunta para esses Estados responsáveis pelo ato ilícito
na definição do montante total da compensação de cada um.704
Assim,

é

possível

que

um

tribunal

internacional

possa

repartir

a

responsabilidade pelas mudanças climáticas com base na responsabilidade solidária
e no princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, a fim de garantir que
nenhum Estado seja excessivamente responsabilizado no montante da reparação ao
Estado lesado.
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Outra abordagem alternativa seria adotar a responsabilidade pela participação
no mercado (market share liability), que consiste em “responsabilizar os fabricantes
de produtos suscetíveis de causar danos aos consumidores e ao meio ambiente de
acordo com sua participação no mercado, partindo-se da premissa de que o risco se
encontra difundido simultaneamente por vários sujeitos aptos a produzi-los.”705
A responsabilidade pela participação no mercado (market share liability)
originou-se dos Estados Unidos no litígio do caso Sindell v. Abbot Laboraties, de
1980. O caso veiculava a pretensão indenizatória de mulheres cujas mães, quando
grávidas, ingeriram o medicamento diethylstibesterol (DES), um composto sintético
de estrogênio usado durante 1938 a 1971 para prevenir abortos e nascimentos prétermo. Esse medicamento, mais tarde, seria o responsável pelo desencadeamento
de câncer vaginal e cervical nas filhas dessas mulheres.706
No acórdão do caso Sindell v. Abbot Laboratories, o Tribunal considerou que,
quando não era possível identificar o produtor específico de um produto e o
demandante não era culpado por essa falha de identificação, a responsabilidade
devia basear-se na percentagem do produto que o demandado vendia no mercado.
O Tribunal justificou a sua alteração das regras tradicionais de responsabilidade civil
com base em considerações de política, incluindo o risco para as vítimas inocentes,
a capacidade dos demandados para absorver os custos de danos e a equidade. O
tribunal decidiu que o réu deve contribuir com um “percentual substancial” do
mercado, mas não especificou qual percentual seria.707
Segundo Grimm, “embora nenhum produto seja responsável pela mudança
climática, as emissões de gases de efeito estufa provenientes de inúmeras indústrias
não-fungíveis se combinam para formar uma causa fungível do aquecimento
global.”708 Assim, uma vez liberadas as emissões de gases de efeito estufa,essas
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são indivisíveis, e, portanto, “cada emissor de gases de efeito estufa contribui para a
ocorrência de danos”.709
Portanto, com a abordagem de responsabilidade pela participação no
mercado, a responsabilidade poderia ser repartida entre os Estados com base na
participação de cada Estado no total das emissões de gases com efeito de estufa.
Ao atribuir uma responsabilidade com base na participação no mercado ou na
porcentagem de gases com efeito de estufa a nível mundial, a repartição da
responsabilidade seria aplicada de forma equitativa, podendo ser calculada com
maior grau de exatidão. E o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada,
poderia ser utilizado para apoiar a repartição por emissões históricas. 710
Giddens aponta outra abordagem que consiste na constituição de reserva
através de fundos de seguros, aduzindo que “os custos desses danos têm que ser
cobertos por companhias de seguro ou pelas autoridades públicas, ou por uma
combinação de duas”711 e, caso ocorra algum dano, os títulos são usados para fins
ambientais. Como “[...] as conseqüências nocivas podem levar algum tempo para
aparecer, ou, no caso de novas tecnologias, se de avaliação difícil” e “como na
maioria das áreas da política da mudança climática, serão necessárias soluções
inventivas.”712 Assim:
Um modo de lidar com essas situações, por exemplo, é através de títulos de
garantia, que são uma forma de fazer o poluidor arcar com os custos de
seguros que possam surgir mais tarde. A companhia ou indústria faz uma
reserva de fundos para se garantir contra possíveis impactos ambientais
adversos. Os títulos são resgatáveis com juros, depois de ficar demonstrado
com razoável confiança que o processo em questão é benigno. [...] A ideia é
dar um incentivo ao poluidor potencial para que ele reduza tanto quanto
713
possível as emissões de CO2.

Um Estado responsável por uma violação de uma obrigação internacional
está principalmente sob três obrigações: cessar o ato ilícito, não repeti-lo e reparar o
prejuízo causado. Portanto, se o ato ilícito for contínuo, deve cessá-lo. Porém,
devido à forte dependência da maioria dos estados industriais em combustíveis

709

GRIMM, Global warming and market share liability, p. 221.Tradução livre: “[…] every firm emitting
CO2 is responsible for climate change because CO2 emissions are a direct cause of warming.”
710
BOOM, Exposure to legal risk for climate change damage under UNFCCC, Kyoto Protocol and
LOSC: a case study of Tuvalu and Australia.
711
GIDDENS, A política da mudança climática, p. 94.
712
GIDDENS, A política da mudança climática, p. 94.
713
GIDDENS, A política da mudança climática, p. 94.

215

fósseis, a cessação imediata pode não ser possível sem consequências econômicas
e humanas catastróficas.714 Os Estados têm também a obrigação de não repeti-lo,
conforme dispõe o artigo 30715 do Projeto de Artigos e de “reparar integralmente o
prejuízo causado pelo ato internacionalmente ilícito.”716 Assim, os Estados
responsáveis que não tomaram medidas de prevenção nas emissões de gases de
efeito estufa dentro da sua jurisdição devem para reduzir essas emissões a um nível
estabelecido no Protocolo de Quioto e no Acordo de Paris ou próximo a estes.
Como a consequência das emissões excessivas de gases de efeito estufa é
prejudicial ao patrimônio atmosférico global ou interferem no sistema climático,
afetando a comunidade internacional como um todo, segundo Mayer, isso dificulta a
reparação de forma integral, como aponta o artigo 31 do Projeto de Artigos. Mayer
sugere não a “restituição em escala global, mas a restituição parcial, que poderia ser
feita através de projetos locais de micro reparações que os Estados responsáveis
conduziriam nos países lesados para „reverter‟, na medida do possível, os impactos
adversos das mudanças climáticas.”717
Giddens, ao tratar do princípio do poluidor-pagador como forma de reparação,
aduz que esse é um princípio de justiça que “não só respalda o da responsabilidade
diferenciada dos países desenvolvidos e em desenvolvimento na resposta à
mudança

climática,

como

também

proporciona

o

meio

para

que

essa

responsabilidade seja transformada em lei.” Afirma, ainda, que “o fato de ele trazer
incentivos para a modificação do comportamento também é de suma importância.”718
As formas de abordagem apresentadas da responsabilidade comum, mas
diferenciada, da responsabilidade solidária, da responsabilidade pela participação no
mercado e a reparação parcial poder fornecer a um tribunal internacional maior
margem para repartir a responsabilidade de uma maneira justa e reflexiva das
realidades da justiça climática internacional. E o conceito de justiça transnacional e
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intergeracional e os princípios da solidariedade internacional e da cooperação
internacional para a realização dos direitos humanos podem fornecer pontos de
referência significativos para conceber respostas cooperativas às mudanças
climáticas.719
As reclamações futuras visando à responsabilidade dos Estados pelas
mudanças climáticas e seus impactos adversos podem ter como argumentos o
descumprimento da cooperação a nível internacional na prevenção de violações dos
direitos humanos pelas mudanças climáticas e o descumprimento das obrigações
decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do
Protocolo de Quioto, Acordo de Paris e dos demais instrumentos internacionais de
proteção da pessoa humana, entre eles o Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais que reza em seu artigo segundo a obrigação
positiva dos Estados para ajudar e cooperar com outros Estados para a realização
dos direitos nele refletidas.
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nos casos Öneryildiz e o Budayeva
considerou que ambos os países tinham falhado no seu dever de proteger a vida
dos seus cidadãos ao não tomar medidas de proteção adequadas e forma exigidas
compensações.720 O Tribunal baseou as suas conclusões sobre o reconhecimento
de um dever de proteger a vida contra as consequências de desastres naturais,
reafirmando o direito à vida, reforçando que os Estados têm obrigações positivas de
tomarem medidas apropriadas para salvaguardar a vida das pessoas sob a sua
jurisdição. No caso Öneryilziz, o tribunal reconheceu esse dever, tendo em conta os
riscos causados pelas atividades industriais e outras atividades perigosas e ampliou
esse argumento para abranger também as catástrofes naturais ao julgar o caso
Budayeva.721
Em suma, considerando a hipótese de uma grave crise climática e que sua
ocorrência pode levar ao aumento da demanda de responsabilidades dos Estados
por violações dos direitos humanos relacionadas com as mudanças climáticas, 722 o
desafio para o direito internacional ambiental é justamente estabelecer mecanismos
de imputação e reparação que consigam fazer frente às principais causas das
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mudanças climáticas, tais como emissões de gases de efeito estufa, aquecimento
global, desastres ambientais, deslocamento populacional provocado em decorrência
de tais fenômenos.
No entanto, dada a natureza declarativa da lei da responsabilidade do Estado,
obstáculos práticos que impedem a sua implementação através de litígios não
devem afetar a sua aplicabilidade como uma questão de princípio. Uma vez que os
Estados responsáveis são responsáveis mesmo existindo a improbabilidade de
serem declarados, pois detêm obrigações secundárias decorrentes de seus atos
ilícitos, em especial no que tange às obrigações com os instrumentos de direitos
humanos. Assim, as deficiências processuais não devem afetar o conteúdo do
direito, pois outras formas de responsabilização parcial ou total podem ser
concebidas, inclusive através de negociações internacionais no âmbito do regime
climático.723
A responsabilidade é um princípio essencial de justiça aplicável em relação a
"todo ato internacionalmente ilícito de um Estado",724 pois o fracasso de um Estado
em impedir emissões excessivas de gases com efeito de estufa dentro da sua
jurisdição constitui uma violação da obrigação desse Estado de não causar danos ao
patrimônio atmosférico global, ou seja, é uma obrigação devida à comunidade
internacional como um todo.725Assim, se os princípios implícitos do direito
internacional refletirem a ideia de justiça transnacional e intergeracional, direitos
humanos, paz e segurança internacionais e compreensão moral compartilhada, a
responsabilidade dos Estados em relação às emissões excessivas de gases com
efeito de estufa podem fornecer orientações importantes para conceber as respostas
às mudanças climáticas.”726
Como aponta Mayer, “A mudança climática não apenas „representa um teste
crucial para a utilidade e eficácia da regulamentação ambiental internacional‟, mas
também para a relevância do projeto do direito internacional em geral”, uma vez que
“desafia a prontidão dos estados para dialogar, socializar e comprometer-se, guiados
por algo que vai muito além de seus interesses imediatos e às vezes requer
sacrifícios imediatos substanciais: a justiça.” É, também, “um teste para a
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humanidade em geral que, tendo percebido que a mudança climática pode
prejudicar os bens “atmosféricos globais e, portanto, ameaçar sua própria existência,
agora precisa desenvolver auto-contenção e responsabilidade.”727
Nesse sentido, reconhecendo que as mudanças climáticas podem fazer uma
“metamorfose” positiva para a sociedade e a política, Beck questiona: “Que é que as
alterações climáticas nos fazem e que como é alteram a ordem da sociedade e a
política.” Segundo o sociológo, essa questão “permite-nos pensar para além dos
apocalipses ou da salvação do mundo e concentrarmo-nos nas suas metamorfoses”.
E assim, “permite-nos recuar e pensar os conceitos fundamentais nos quais os
discursos atuais sobre a política do clima estão presos e analisar a metamorfose que
está agora a ocorrer.”728 No mesmo sentido, Figueiredo aponta que “A angústia
ecológica

terá

em

grande

escala,

implicações

deste

tipo.

Muitos

dos

comportamentos da humanidade serão abandonados e outros surgirão, bem mais
eficientes, para permitirem encontrar soluções para os desafios que nos põe o
relacionamento com o meio ambiente.”729
O aumento do nível do mar está criando mudanças nas paisagens
“desenhando novos mapas do mundo cujas principais linhas não são as fronteiras
clássicas entre os Estados-nação e as classes sociais, mas elevações acima do
nível dos mares ou dos rios”. Tem-se “uma maneira totalmente diferente de
conceptualizar o mundo e as nossas hipóteses de sobrevivência nesse mundo,” 730
pois,

“enquanto

os

estados

desenvolvidos

pedem

aos

estados

recém-

industrializados para se comprometerem a limitar suas emissões de gases de efeito
estufa, os líderes políticos dos países desenvolvidos devem ter a coragem de
assumir uma postura responsável e reconhecer os danos passados causados por
seus próprios países como um passo preliminar para a cooperação internacional.”731
E, nesse novo contexto, revela-se a necessidade de uma “política em grande
escala do próprio planeta, os públicos globais veem-se confrontados com a
impotência total da política nacional-internacional existente”732, visto que “o caráter
unidimensional dos instrumentos de representação territorial” contemporâneos “não
727
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se adapta a uma realidade uma e complexa que, como tal, requer uma ordenação
jurídica complexa e pragmática”733, uma dimensão política e jurídica que respeite os
valores e bens comuns da humanidade, ou seja, “um sistema que seja construído
em torno do princípio da responsabilidade entre nações e comunidades [...].”734
Nesse ínterim, Barretto aduz que esse critério jurídico “não será o reflexo da
vontade de um Estado nacional soberano, nem muito menos de um estado mundial,
mas sim de um sistema jurídico que deite suas raízes e os seus limites em função
daqueles direitos comuns a todo o ser humanos”, que “se expressam juridicamente
nos direitos humanos, patamar moral legitimador das soberanias e parâmetro
jurídico universal determinante de responsabilidades a serem estabelecidas através
de diferentes estados nacionais.”735
As mudanças climáticas impulsionadas pelo aquecimento global vieram
acabar com as fronteiras tradicionais da soberania dos Estados 736, pois “[...] o
reconhecimento de que nenhum Estado-nação pode lidar sozinho com o risco global
das alterações climáticas tornou-se senso comum.”737 E assim, para Beck, “decorre
o reconhecimento do fato de o princípio da soberania nacional, independência e
autonomia ser um obstáculo à sobrevivência da humanidade, e de a „Declaração de
Independência‟ ter de se metamorfosear na „Declaração de Interdependência‟:
coopera ou morre.”738 Porém, não se tem a necessidade de renunciar ao Direito
nacional, mas articular os três níveis: local, nacional e internacional.739
Para Beck, “[...] as alterações climáticas produzem o sentido básico de
violação ética e existencial, que cria novas normas, leis, mercados, tecnologias,
compreensões

da

nação

e

do

Estado,

formas

urbanas

e

cooperações

internacionais.”740 Dessa forma, na “sociedade de risco mundial, a cooperação entre
adversários não é autossacríficio, mas interesse próprio, autossobrevivência.”741
O risco global se apresenta, de acordo com Beck, com dois lados: “a
vulnerabilidade traumática de todos e a responsabilidade daí resultante para todos,
incluindo da nossa própria sobrevivência”. Fica evidenciado, então, que a raça
733
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humana ameaça a sua própria existência. E, portanto, para o pesquisador, “o risco
das alterações climáticas geram uma Umwertung der Werte (uma reavaliação dos
valores) (Nietzsche), invertendo a orientação dos sistema de valores – por exemplo,
do relativismo cultural pós-moderno para uma nova estrela fixa histórica pela qual se
mobilizariam as solidariedades e as ações.”742
Ressalta-se que “O propósito das sociedades humanas realiza-se no bemestar e prosperidade de todas as gerações, o que pressupõe a vivência de uma
consciência temporal de múltiplas dimensões. „Um povo é já um futuro e vive do
futuro que imagina para existir‟”. O meio ambiente herdado das gerações anteriores
e a construção de uma nova e futura herança colocam cada geração na posição
seguinte no elo de uma corrente, na qual a existência de cada uma se justifica na
relação que mantém com todas as outras,743 reforçando a responsabilidade dos
Estados pelas mudanças climáticas para as presentes e futuras gerações e da
necessidade de diálogo e de interdependência e cooperação entre os Estados para
mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas nos direitos humanos das
populações afetadas no presente e das que serão afetadas no futuro.
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CONCLUSÃO

A complexidade dos desafios globais contemporâneos tem desafiado a
comunidade internacional, a capacidade dos Estados e das instituições em atender
às crescentes demandas surgidas com a nova dinâmica social. O tema da presente
tese insere-se nesse contexto de mudanças e desafios. Assim, deve-se considerar a
importância dos resultados alcançados, sobretudo na consecução dos objetivos
delineados e a resposta ao problema formulado.
No processo de construção e busca da resposta ao problema formulado, a
pesquisa cumpriu com os cinco objetivos específicos, apresentados em cada um dos
capítulos desta tese. No primeiro capítulo, intitulado “Mudanças climáticas e
migrações”, que assinalou o cenário das mudanças climáticas e das migrações
oriundas da mudança do clima, atingiu-se o objetivo específico de apresentar as
causas, os impactos e as vulnerabilidades das mudanças climáticas.
No segundo capítulo, intitulado “Direitos humanos e mudanças climáticas”,
alcançaram-se os objetivos específicos de apontar a ligação entre os direitos
humanos e as mudanças climáticas e de evidenciar os impactos das mudanças
climáticas no âmbito de proteção dos direitos humanos.
Ao tratar dos “Deveres de enfrentamento dos Estados às mudanças
climáticas”, no terceiro capítulo, atingiram-se os objetivos específicos de estudar os
mecanismos de responsabilidade dos Estados, ao estudar o Projeto de Artigos sobre
a Responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos e de analisar a
responsabilidade dos Estados de prevenir as emissões de gases de efeito estufa, de
cessar e de reparar os danos causados em virtude de suas ações e/ou omissões
nas medidas de mitigação das causas e impactos das mudanças climáticas.
Diante dos objetivos específicos atingidos, destacam-se algumas conclusões
preliminares:
1) A elevação da temperatura média global desde meados do século XX é
devida ao aumento aos gases de efeito estufa, produzidos pela ação humana. As
mudanças climáticas têm causado impactos sobre os sistemas naturais e humanos
em todos os continentes, tais como: desertificação; diminuição e perda de recursos
hídricos, de território e da biodiversidade; e degradação do solo, o que implica risco
à segurança alimentar, especialmente nas áreas rurais.
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2) O Conselho de Segurança da ONU apontou que as mudanças climáticas
ameaçam a paz e a segurança internacionais em função de seus efeitos sobre
litígios já existentes, envolvendo países fronteiriços, além de constituir um fator
desencadeador de crises humanitárias, disputas por recursos escassos e tensões
sociais, devido às seguintes ameaças: escassez de água e alimentos, aumento das
cheias e secas prolongadas, desaparecimento de território, devido à elevação do
nível do oceano e litígios fronteiriços, migrações por motivos ambientais.744
3) Além dos efeitos ecológicos, as dimensões humanas das mudanças do
clima são muitas, sendo o potencial deslocamento humano, dentro dos Estados ou
através de fronteiras internacionais, uma das implicações mais importantes. Os
deslocamentos podem decorrer da combinação de vários fatores, tais como o
aquecimento global, o aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras, as
inundações, a seca e a desertificação. A previsão mais amplamente repetida e
aceita em publicações respeitadas do IPCC, feita por Myers, estima que serão 200
milhões de migrantes climáticos em 2050.
4) Os efeitos das mudanças climáticas têm impactos diretos e indiretos sobre
o gozo efetivo dos direitos humanos. O Relatório do Escritório do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 2009, apontou que o aquecimento
global terá potencialmente implicações para toda a gama de direitos humanos, mas
que certos direitos são mais diretamente afetados pelos impactos relacionados às
mudanças climáticas. Esses direitos incluem o direito à vida, à alimentação
adequada, à água, à saúde, a uma habitação adequada e à autodeterminação. Além
disso, embora essas implicações afetem pessoas e comunidades em todo o mundo,
certos países, incluindo os pequenos Estados insulares e os países propensos a
inundações, secas e desertificação, são particularmente vulneráveis.
5) A conexão entre direitos humanos e a proteção ambiental foi reconhecida
pela primeira vez em 1968, quando a Assembleia Geral da ONU estabeleceu a
relação entre a qualidade do ambiente humano e o gozo de direitos básicos, ao
reconhecer que a relação entre o homem o meio ambiente passava por profundas
transformações, em função dos avanços científicos e tecnológicos, e que os efeitos
desses avanços podem trazer sérios riscos ao efetivo gozo de direitos humanos,
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tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. A partir de
então, outros reconhecimentos foram surgindo. Em 1972, a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano proclamou a Declaração de Estocolmo, que
trata da proteção internacional do meio ambiente, como um direito humano
fundamental de todos, e que passou a servir de referência para a comunidade
internacional. Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente entregou à
Assembleia Geral da ONU o Relatório Brundtland, que classificou em três grandes
grupos os problemas ambientais: problemas ligados à poluição ambiental, problemas
ligados à diminuição dos recursos naturais e problemas sociais ligados à questão
ambiental.
6) Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - RIO-92. Foi a primeira
conferência diplomática a preocupar-se com o equilíbrio entre a proteção ambiental
e o desenvolvimento econômico e resultou na adoção da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). O Protocolo de Quioto,
adicional a UNFCCC, estabeleceu como um dos seus objetivos a redução de 5%
das emissões de gases que contribuem para o aquecimento global. Na COP 21,
realizada em 2015, foi firmado o Acordo de Paris, aprovado pelos 195 países-parte
da UNFCCC com o propósito de reduzir emissões de gases de efeito estufa no
contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de
manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos
níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a
1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
7)

Como

os

instrumentos

ambientais

internacionais

não

abordam

explicitamente a proteção das pessoas afetadas por questões climáticas, os
princípios comuns do meio ambiente – consagrados em vários instrumentos
internacionais sobre o meio ambiente, como a UNFCCC, o Protocolo de Quioto ou a
Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça – desempenham um papel
crucial para a questão das mudanças climáticas e os indivíduos afetados por estas.
Os princípios da prevenção, da precaução, da reparação, do poluidor-pagador, do
desenvolvimento sustentável e da cooperação entre os povos refletem o dever dos
Estados de proteger o meio ambiente.
8) Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de
direito internacional, a Declaração de Estocolmo consagra que os Estados têm o
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direito soberano de explorar seus próprios recursos, porém, têm também a
obrigação de assegurar-se de que as atividades, dentro de sua jurisdição, ou sob
seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas
situadas fora de toda jurisdição nacional. Dessa forma, o direito de propriedade dos
Estados deve ser utilizado de tal forma a não prejudicar terceiros, sendo certo que a
sua violação acarreta a responsabilidade do Estado violador.
9) A Declaração do Rio estabelece que o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades, visando
proteger o meio ambiente. Portanto, para mitigar as mudanças climáticas e prevenir
os seus impactos negativos sobre os direitos humanos, os Estados têm a obrigação
de respeitar, proteger, cumprir e promover todos os direitos humanos para todas as
pessoas, sem discriminação. A inoperância de tomar medidas afirmativas para
prevenir os danos causados pelos direitos humanos causados pelas mudanças
climáticas, incluindo os danos previsíveis a longo prazo, viola essa obrigação.
10) A Declaração de Estocolmo de 1972, a Declaração do Rio de 1992 e a
Carta da Terra de 1997 reconhecem o direito ao desenvolvimento sustentável e a
um meio ambiente sadio que se configuram como extensão do direito à vida, quer
sob o enfoque da própria existência física e de saúde dos seres humanos, quer
quanto ao aspecto da dignidade, ou seja, da qualidade de vida. A Declaração do Rio
também estabelece que o direito ao desenvolvimento sustentável deve estar
pautado na solidariedade da presente geração em relação às futuras, para que
também possam usufruir de forma sustentável dos recursos naturais.
11) Com relação às mudanças climáticas, o dever de solidariedade de
cooperação, previsto na Declaração de Estocolmo e na Declaração do Rio e
reforçado pelos princípios da UNFCCC, estabelece a obrigação de proteger o
sistema climático para as presentes e as futuras gerações, com base na equidade e
em conformidade com suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, devendo
cooperar para promover um sistema econômico internacional favorável ao
crescimento e ao desenvolvimento econômico sustentáveis de todos os Estados, em
especial dos Estados em desenvolvimento.
Diante das conclusões parciais apresentadas, considera-se que:
1) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, toda
pessoa tem direito a um padrão de vida adequado à sua saúde e ao bem-estar, seu
e de sua família. As conferências internacionais das Nações Unidas sobre Ambiente
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e Desenvolvimento, Declaração de Estocolmo de 1972 e Declaração do Rio de
1992, admitiram a importância do direito humano a um ambiente saudável e
ecologicamente equilibrado que permita às pessoas viver com dignidade e bemestar.
2) As resoluções e os relatórios da Comissão e do Conselho de Direitos
Humanos da ONU abordaram, em diversas ocasiões, o direito humano ao meio
ambiente em seus diversos aspectos, enfatizando o direito a gozar de um ambiente
seguro, limpo, saudável e sustentável. O direito humano a um ambiente de
qualidade é reconhecido por vários tratados e convenções internacionais, em
especial no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e,
portanto, os Estados têm o dever tomar medidas para alcançar o desenvolvimento
sustentável para as presentes e as futuras gerações.
3) Toda a pessoa tem direito à educação ambiental e a receber informações
sobre o meio ambiente, o que inclui aspectos sobre materiais e atividades perigosas.
Tem, também, direito de participar efetivamente na tomada de decisões, em matéria
ambiental, ter acesso a órgãos jurisdicionais competentes ou quaisquer órgãos, a fim
de contestar atos ou omissões de pessoas públicas ou privadas que violem o direito
ambiental nacional ou internacional.
4) As mudanças climáticas afetam necessariamente a totalidade da
humanidade e são, muitas vezes, acompanhadas de violações diretas ou indiretas
dos direitos humanos – nomeadamente o direito à vida, o direito à saúde, o direito à
água, o direito à alimentação eo direito ao respeito à vida privada e à
autodeterminação – e representam uma ameaça para as gerações presentes e
futuras.
5) Os direitos humanos, inclusive o direito ao meio ambiente, são universais,
indivisíveis e interdependentes e é responsabilidade dos Estados proteger o meio
ambiente e contribuir para a sua melhoria, assegurando a todos o direito de viver
num ambiente ecologicamente equilibrado, capaz de assegurar sua saúde, sua
segurança e seu bem-estar, incluindo as gerações futuras.
6) O princípio da responsabilidade cunhado por Hans Jonas propõe que
sejamos guardiões da natureza e das gerações futuras. Para o filósofo, a
responsabilidade faz parte do ser humano e da sua existência e inclui a existência
da vida futura. Implica, ainda, ser um imperativo da existência, ética e responsável
com e para o mundo de amanhã. Os conceitos principais sobre os quais se articulam
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os modelos apontados por Ost e Jonas são de responsabilidades, com as gerações
futuras, de patrimônio e de humanidade. Porém, como a transmissão não se opera
de forma espontânea e harmônica, compete ao Direito Internacional do ambiente
traduzir essas obrigações em regras de direito positivo, sob a forma de normas
consuetudinárias ou como cláusulas de tratados bi ou multilaterais.
7) A Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas e
seus documentos posteriores apontam para um modelo de responsabilidade
preventiva, que consiste na atribuição de obrigações de fazer e de não fazer,
voltadas à mitigação e/ou à adaptação adequada às mudanças climáticas.
8) Os Estados devem assegurar que as atividades sob seu controle não
causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da
jurisdição nacional. Todo aquele que é responsável por danos ao meio ambiente é
obrigado a reparar, e essa obrigação se configura dentro dos Estados e entre os
Estados. A obrigação dos Estados de prevenir danos ambientais transfronteiriços
está diretamente relacionada com a omissão na redução das emissões dos gases de
efeito estufa, causadores do aquecimento global e das mudanças climáticas, e que
pode ser invocada em uma possível reivindicação por lesão aos direitos humanos,
uma vez que os Estados mantêm controle exclusivo sobre as emissões de gases de
efeito estufa em seu território e sua omissão em impedir esses lançamentos leva à
violação dos direitos humanos.
9) A Declaração Rio-92, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança Climáticas, Protocolo de Quioto, estabelecem que os Estados devem
proteger as gerações presentes e futuras e devem tomar medidas em matéria de
mudanças climáticas com base na equidade e em conformidade com as suas
responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades. O princípio
da

responsabilidade

comum,

porém

diferenciada,

aliado

ao

princípio

do

desenvolvimento sustentável, é basilar para a cooperação internacional.Os Estados
devem empenhar-se em esforços de cooperação para responder aos impactos das
mudanças climáticas e envidar esforços na mitigação e adaptação referentes a
esses impactos de forma conjunta.
10) Dessa forma, ao aplicar a responsabilidade comum mas diferenciada,
pode-se considerar que os Estados que não cumpriram com suas obrigações são
responsáveis em comum pelas suas emissões, mas que a responsabilidade é
diferenciada pela sua contribuição histórica e sua capacidade de agir.
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11) Uma abordagem alternativa para os casos com uma multiplicidade de
Estados que cometem um ilícito internacional é a responsabilidade solidária,
apontada no Projeto de Artigo sobre a Responsabilidade dos Estados por atos
internacionalmente ilícitos, permitindo que se possa partilhar a responsabilidade
pelas mudanças climáticas com base na responsabilidade solidária e no princípio da
responsabilidade comum, mas diferenciada, a fim de garantir que nenhum Estado
seja excessivamente responsabilizado no montante da reparação ao Estado lesado.
12) Uma outra alternativa perpassa pela adoção da responsabilidade pela
participação no mercado (market share liability). Com essa abordagem, a
responsabilidade poderia ser partilhada entre os Estados com base na participação
de cada no total das emissões de gases de efeito de estufa. Ao atribuir uma
responsabilidade com base na participação no mercado ou na porcentagem de
gases com efeito de estufa a nível mundial, a atribuição da responsabilidade seria
aplicada de forma equitativa, podendo ser calculada com maior grau de exatidão, e o
princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, poderia ser utilizado para
apoiar a repartição por emissões históricas.
Estabeleceu-se, portanto, um elo teórico-conceitual para responder ao
problema de pesquisa: do ponto de vista filosófico e do Direito Internacional, há a
necessidade de responsabilização dos Estados pelas mudanças climáticas em
decorrência do não cumprimento de suas obrigações assumidas nos instrumentos
internacionais de proteção da pessoa humana e do meio ambiente? Assim, a tese
cumpriu o objetivo geral de analisar a responsabilização dos Estados pelas
mudanças climáticas.
Assinalar a responsabilidade a Estados específicos pelas mudanças
climáticas é uma questão não tão simples de ser resolvida, uma vez que todos os
gases de efeito estufa contribuem para as mudanças climáticas, onde quer que
sejam liberados. Porém, a responsabilidade pode ser atribuída de acordo com a
participação dos Estados nas emissões globais de gases de efeito estufa e na
violação conjunta dos direitos humanos afetados.
Nenhum esforço na luta contra as mudanças climáticas terá sucesso se não
houver equidade na tomada de decisões a nível internacional, com resultados
políticos mais eficazes, mais justos e mais sustentáveis a partir da promoção de
conceitos de responsabilização e de princípios participativos e democráticos na
tomada de decisões, enfatizando a cooperação internacional, mesmo que a
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cooperação possa ser considerada uma obrigação legal, pois, como assinalou
Beck745, nenhum Estado pode lidar sozinho com o risco global das mudanças
climáticas, respondendo, assim, às lacunas das políticas das mudanças climáticas
existentes.

745

BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo. Como as alterações climáticas estão a transformar a
sociedade. Lisboa: Edições 70, 2017.

229

REFERÊNCIAS

ACCIOLY; SILVA; CASELLA. Manual de direito internacional público. 20. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
ACKETOFT, Tina. Environmentally induced migration and displacement: a 21st
century challenge. In: Comm. on Migration, Refugees & Population, Council of
Europe. Parliamentary Assembly, 2008.
ACNUR. State of the World‟s Refugee, UNHCR, Genebra, 1993.
ADAMO, Susana B. Environmentally Induced Population Displacements. IHDP
Update, n. 1, 2009.
AID, Christian . Human Tide: The Real Migration Crisis. A Christian Aid report, May
2007.
ALBUQUERQUE, Roberto Chacon. A responsabilidade dos Estados pela prática de
atos ilícitos internacionais. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, v. 97, 2002.
ALEXANDER, David. Modelos de vulnerabilidade social a desastres. Revista Crítica
de Ciências Sociais [Online], n. 93, 2011.
AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 3. ed., São
Paulo: Atlas, 2012.
AMORIN, João Alberto Alves. A ONU e o meio ambiente: direitos humanos,
mudanças climáticas e segurança internacional no século XXI. São Paulo: Atlas,
2015.
AMORIN, João Alberto Alves. Refugiados ambientais: a interconexão entre direitos
humanos, meio ambiente e segurança internacional. In: BRAVO, Álvaro Sanchez;
MISAILIDIS, Mirta Lerena (orgs.) Os direitos fundamentais dos refugiados
(deslocados) ambientais e da exclusão socioeconômica. São Paulo: Ed. Verbatin,
2012.
ANDRADE, Isabela Piacentini. Responsabilidade internacional do Estado por
violação do jus cogens. In: Revista Brasileira de Direito Internacional. Curitiba. v.5,
n.5, jan.-jun, 2007.
ANDRADE, José H. Fischel. Direito internacional dos refugiados: evolução histórica
(1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.
ARAGÃO, Alexandra. Direito do ambiente, direito planetário. In: Themis. Revista da
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, n. 1, 2014.
______. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do
ambiente. São Paulo: Inst. O Direito por um Planeta Verde, 2014.

230

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2010.
Desenvolvimento e Mudança Climática. Visão geral. A mudança do clima para o
desenvolvimento. Washington, D.C., Banco Mundial, 2010.
BAPTISTA, Eduardo Correia. Direito Internacional Público. Vol II. Sujeitos e
responsabilidade. Portugal: Almedina, 2004.
______. Ius cogens em Direito Internacional. Lisboa: Lex, 1997.
BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2.
ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
BATES, Diane C. Environmental Refugees? Classifying human migrations caused by
environmental change. In: Population and Environment. Human Sciences Press, vol.
23, no. 5, May 2002
BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo. Como as alterações climáticas estão a
transformar a sociedade. Lisboa: Edições 70, 2017.
______. Sociedade de risco. São Paulo: Ed. 34, 2010.
BELL, Derek. Does anthropogenic climate change violate human rights? In: Critical
Review of International Social and Political Philosophy. Vol. 14, n. 2, March 2011, p.
99-124.
BIERMANN, Frank; BOAS, Ingrid. Preparing for a warmer world: towards a global
governance system to protect climate change. In: Global Environmental Politics. vol
10, n. 1, feb, 2010.
BLACK, Richard. Environmental refugees: myth or reality? New Issues In Refugee
Research. United Kingdom Working Paper No. 34, University of Sussex Falmer,
Brighton, 2001.
BODANSKY, Daniel M.; CROOK, John R. Symposium on the ILC´s State
Responsability Articles: Introduction and Overview. Universidade da Georgia, 2002.
BOOM, Keely. Exposure to legal risk for climate change damage under the
UNFCCC, Kyoto Protocol and LOSC: a case study of Tuvalu and Australia. Doctor of
Philosophy thesis, Faculty of Law, University of Wollongong, 2012.
BORGES, Isabel Mota. International Law and Environmental Displacement: towards
a new human rights-based protection paradigm. Oslo: Reprosentralen, Univesity of
Oslo, 2016.
BOSSELMANN, Klaus. Direitos humanos, ambiente e sustentabilidade. In: CEDOUA
– Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do
Ambiente. N. 21, ano XI, 2008.

231

BROWN, Oli. Migration and Climate Change. International Organization for Migration,
Geneva, 2008.
BYRAVAN, Sujatha; RAJAN, Sudhir Cheila. Providing New Homes for Climate
Change Exiles. Climate Policy, n. 6, Canadá, 2006.
CANEY, Simon. Climate change, human rights and moral thresholds. In: Global
Justice and Future Generations. Disponível em:
http://hettingern.people.cofc.edu/Environmental_Studies_695_Environmental_Philos
ophy/Caney_Climate_Change_Human_Rights%20_Moral_Thresholds.pdf. Acesso
em: 20 dez. 2016.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente como direito subjetivo. In:
______. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.
CARREAU, Dominique. Droit International. 4. ed. Paris: Pedone, 1994.
CARRERO, Rosa Giles. La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático:
respuesta jurídico-internacional. Huelva: Universidad de Huelva, 2003.
CASTLES, Stephen. Environmental Change and Forced Migration: Making Sense of
the Debate. Refugees Studies Centre, University of Oxford, 2002.
CAVARZERE, Thelma Thais. Direito internacional da pessoa humana: a circulação
internacional de pessoas. Rio de Janeiro: Renovar, 1995.
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso
Futuro Comum. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1991.
COWIE, Jonathan. Climate change: biological and human aspects. Cambrigde:
Cambridge University Press, 2007.
CRAWFORD, James. Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos
Internacionalmente Ilícitos.United Nations, 2009.
______. State Responsibility. Oxford Public International Law, 2015.
______. The international law comission´s articles on state responsibility.
Introduction, text and commentaries. Crambridge University Press, 2002.
CRED. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. The human cost of
weather-related disaster – 1995-2015. CRED, UNISDR, 2015.
CULLET, Philippe. Definition of an environmental right in a human rights context. In:
Netherlands Quarterly of Human Rights, 1995, p. 25-40.
CUTTER, Susan L. A ciência da vulnerabilidade: modelos, métodos e indicadores.
Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], n. 93, 2011.
______. Hazards, vulnerability and environmental justice. London: Earthscan, 2006.

232

EL-HINNAWI, Essam, Environmental Refugees. Nairobi: United Nations
Environmental Programme (UNEP), 1985.
FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do Estado pelos danos causados às
pessoas atingidas pelos desastres ambientais ocasionados pelas mudanças
climáticas: uma análise à luz dos deveres de proteção ambiental do Estado e da
correspondente proibição de insuficiência na tutela do direito fundamental ao
ambiente. In: LAVRATTI, Paua; PRESTES, Vanêsca Buzelato. (Org.) Direito e
mudanças: responsabilidade civil e mudanças climáticas. Direito e Mudanças
Climáticas. 2. ed. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2010.
FIGUEIREDO, Eurico. Angústia ecológica e o futuro. Lisboa: Gradiva, 1993.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009.
FLANNERY, Tim. O clima está nas nossas mãos: história do aquecimento
global.Portugal: Estrela Polar, 2006.
FOLHA DE SÃO PAULO. ONU alerta que mudanças climáticas podem causar
'tragédia humana' 04. Nov. 2016.
FONSECA, Fúlvio Eduardo. Notas e reflexões sobre a jurisprudência internacional
em matéria ambiental: a participação de indivíduos e organizações não
governamentais. In: Revista Ambiente e Sociedade. v. XVIII, n. 2, p. 243-259, jul.dez., 2010.
FRIEDRICH, Tatyana Scheila. Normas imperativas de direito internacional
público:jus cogens. Belo Horizonte: Fórum, 2004.
GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
______. Risk and responsability. In: Modern Law Review. v. 62. n. 1, jan/1999.
GOMES, Carla Amado. Migrantes climáticos: para além da terra prometida. O texto
que se publica constitui a base da intervenção oral proferida pela autorano I
Congresso de Direitos Humanos que decorreu em Palmas, Brasil, organizado
pelaUFT e pela ESMAT, de 20 a 22 de novembro de 2013.
GRIMM, Daniel J. Global warming and market share liability: A proposed model for
allocating tort damages among CO2 producers. In: Columbia Journal of
Environmental Law. vol.32:2, 2007, p. 209-250.
GUTERRES, Antonio. Millions Uprooted. Saving Refugees and the Displaced.
Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, Florida, September/October 2008.
HERSON, Robert. Rough Guide: alterações climáticas. Porto, Portugal: Civilização,
2009.

233

HIGGINS, Rosalyn. Problems and Process: International Law and how to use it.
Oxoford: Claredon Press, 1994.
HODGKINSON, David; BURTON, Tess; ANDERSON, Heather; YOUNG, Lucy.
Copenhagen, climate change „refugees‟ and the need for a global agreement. Public
Policy, vol. 4, n.º 2, 2009. In: Population and Environment. Human Sciences Press,
vol. 23, no. 5, May 2002
INTER-AGENCY STANDING COMMITTE (IASC). Protección de Las Personas
Afectadas por los Desastres Naturales. Proyecto de Brookings-Bern sobre
Desplazamiento Interno, 2006.
INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (ISDR). Living with
Risk: A global review of disaster reduction initiatives.Vol 1. New York and Geneva:
United Nations, 2004.
IOM (International Organization for Migration) e UNFPA (United Nations Population
Fund). International Dialogue on Migration. n 10. Expert Seminar: Migration and the
environment. IOM: Geneva, 2008.
JACOBSON, Jodi L. Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability.
Worldwatch Paper 86. Washington, D.C.: Worldwatch Institute, November, 1988.
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma
civilização tecnológica. Rio de Janeiro: PUC Rio, 2006. (a)
______. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para uma civilização
tecnológica. Rio de Janeiro: PUC Rio, 2015. (b)
JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos refugiados e sua aplicação no
ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007.
KANT, Immanuel. A paz perpétua. Lisboa: Edições 70, 2008.
KEANE, David. The environmental causes and consequences of migration: a search
for the meaning of environmental refugees. Georgetown International Environmental
Law, vol.16, Washington D.C., 2004.
KNOX, John. Linking human rights and climate change at the United Nations. In:
Harvard Environmental Law Review. Vol. 33, 2009.
KOLMANNSKOG, Vikram. Climate change, disaster, displacement and migration:
initial evidence from Africa, Research paper no 180, UNHCR, 2009. Disponível em:
http://www.unhcr.org/research/working/4b18e3599/climate-change-disasterdisplacement-migration-initial-evidence-africa.html. Acesso em: 10 nov. 2015.
______; TREBBI, Lisetta. Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento:
un enfoque múltiple para resolver las brechas de protección. International Review of
the Red Cross. Septiembre de 2010, N.º 879.

234

LACZKO, Frank; AGHAZARM, Christine. Migration, Environment and Climate
Change: Assessing the Evidence. Geneve, IOM, 2009. Disponível em:
http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf. Acesso
em: 10 nov. 2015.
LAWSON, Samantha. The conundrum of climate change causation: using market
share liability to satisfy the identification requirement in Native Village of Kivalina v.
Exxonmobil Co. In: Fordham Environmental Law Review. v. XXII, 2010-2011, p. 433492.
LEITE, José Rubens Morato; CARVALHO, Délton Winter de. Nexo de causalidade
na responsabilidade civil por danos ambientais. In: Revista de Direito Ambiental. n.
47, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul.-set., 2007.
LIMON, Marc. Human Rights and Climate Change: constructing a case for political
action. In: Harward Environmental Law Review. vol 33, 2009.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Malheiros, 2009.
MAGALHÃES, Paulo. O condomínio da terra: das alterações climáticas a uma nova
concepção jurídica do planeta. Coimbra: Almedina, 2007.
MARRANA, Rui Miguel. O regime da responsabilidade internacional dos estados.
Ponto da situação. In: Lusíada. Revista de Ciência e Cultura. n. 1 e 2, Universidade
Lusíada do Porto, 2000.
MAYER, Benoit. Climate change and reparations and the law and practice of State
Responsibility. In: Asian Journal of International Law. v.7, issue 1, 2017, p.185-216.
______. State Responsibility and Climate Change Governance: A light through the
storm. In: Chinese Journal of International Law. v. 13, n.3, 2014.
______. The relevance of the no-harm principle to climate change law and politics.
In: Asia Pacific Journal of Environmental Law. v. 19, 2016, p. 79-104.
MAZZUOLI, Valerio Oliveira. A proteção internacional dos Direitos Humanos e o
Direito Internacional do meio ambiente.In: Revista Amazônia Legal de estudos sóciojurídicos-ambientais. Cuiabá. Ano 1. n.1. p. 169-196, jan.-jun. 2007.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; FIORENZA, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes.
O desaparecimento de Microestados insulares pela elevação do nível do mar e as
consequências para o direito internacional contemporâneo. In: Revista dos Tribunais.
n.934, p. 23-45, ago. 2013.
McADAM, Jane. „Disappearing States‟, Statelessness and the Boundaries of
International Law. In: ______, Climate change and displacement: multidisciplinary
perspectives. Oxford: Hart, 2010,p.105-130.

235

______. Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives. Oxford:
Hart, 2010. p.191-219.
McLEMAN. Robert. Climate Change Migration, Refugee Protection, and Adaptive
Capacity-Building. McGill International Journal of Sustainable Development Law &
Policy, Vol. 4, no. 1, 2008.
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 6. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
MILLENNIUM ECOSYSTEMS ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-being,
Synthesis, 2005.
MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. 5. ed. Cascais, Portugal:
Princípia, 2012.
MONT‟ALVERNE, Tarin Cristino Frota; PEREIRA, Ana Carolina Barbosa.
Refugiados ambientais e tutela jurídica internacional: algumas considerações. In:
Revista de Direito Internacional. v.9, n. 3. Número especial: Direito Internacional do
Meio Ambiente, 2012.
MONTEIRO, Lara Lobo. Aspectos históricos e contemporâneos da proteção
internacional dos refugiados. In: Revista Eletrônica de Direito Internacional.
v.1(2007), Belo Horizonte: CEDIN, 2007.
MORRISSEY, James. Environmental change and forced migration: a state of the art
review, 2009. Oxford: Refugee Studies Centre. Disponível em:
http://www.rsc.ox.ac.uk/publications/environmental-change-and-forced-migration-astate-of-the-art-review. Acesso em: 10 nov. 2015.
______. Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximilists and
minimalists' to 'proponents and critics'. In: Journal of Political Ecology. vol.19, 2012.
MYERS, Norman. Environmental Refugees in a Globally Warmed World. BioScience,
vol. 4, n. 11, USA, American Institute of Biological Science and University of
California, 1993.
______; KENT, Jennifer. Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global
Arena. Washington DC: Climate Institute, 1995.
NAÇÕES UNIDAS. Need to Ensure a Healthy Environment for the Well-being of
Individuals, G.A. Res. 45/94, U.N. Doc. A/RES/45/94, 14 December 1990.
NARULA, Smita. The Right to Food: Holding Global Actors Accountable under
International Law. Center for Human Rights and Global Justice Working Paper,
Number 7, 2006.
NASER, Mostafa Mahmud. Climate Change, Environmental Degradation, and
Migration: A Complex Nexus, 36 Wm. & Mary Envtl. L. & Pol'y Rev. 713, 2012.

236

NICHOLLS, Robert J; MIMURA, Nobuo. Regional Issues Raised by Sea-Level Rise
and their Policy Implications. In: Climate Research, n.11, 1998.
OCDE. Integração da Adaptação às Alterações Climáticas na Cooperação para o
Desenvolvimento: Guia para o Desenvolvimento de Políticas, OECD Publishing,
2011.
OLLESON, Simon. The impact of ILC´s Articles on Responsability of States for
Internationally Wrongly Acts. British Institute of International and Comparative Law,
2007.
OMS. Protecting health from climate change: connecting science, policy and people.
World Health Organization, 2009.
ONU BR. ONU anuncia que Acordo de Paris sobre o clima entrará em vigor em
novembro. Publicado em 05 out. 2016 e atualizado em 19 out. 2016. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/onu-anuncia-que-acordo-de-paris-sobre-o-clima-entraraem-vigor-em-novembro/. Acesso em: 20 out. 2016.
______. Pequenos estados insulares e FAO preparam-se para os efeitos de
mudanças climáticas, Publicado em 15 abr. 2016. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/pequenos-estados-insulares-e-fao-preparam-se-paraefeitos-de-mudancas-climaticas/. Acesso em: 30 out. 2016.
ONU. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with
commentaries. Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas,
2001. United Nations, 2008.
______. United Nations Joint Press Kit for Bali Climate Change Conference 3-14
December 2007.
OST, François. A natureza à margem da lei. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
PAPA Francisco. Carta Encíclica „Laudato S‟i: Sobre o cuidado da casa comum.
Braga, Portugal: Editorial A.O., 2015.
PARDELL, Oriol Solá. Desplazados medioambientales: una nueva realidad.
Cuardernos Deusto de Derechos Humanos, n. 66. Bilbao: Deusto Digital, 2012.
PELLET, Alain.. The ILC's Articles on State Responsibility for Internationally
Wrongful Acts and Related Texts. In: CRAWFORD, James; PELLET, Alain;
OLLESON, Simon. The Law of International Responsibility. Oxford University Press,
2010.
PIMENTA, Daniel Veiga Ayres. “Nós que aqui estamos por vós esperamos”: Em
busca de respostas para os refugiados ambientais. In: Revista do Instituto do Direito
Brasileiro. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ano 2(2013), n. 11,
Lisboa, Portugal. 2013.

237

PUREZA, José Manuel. Respostas às consequências humanitárias das alterações
climáticas: migrações, deslocações forçadas e apatridia (instrumentos jurídicos,
proteccção e soluções duradouras). In: CPR-ACNUR - ACTAS DO IX CONGRESSO
INTERNACIONAL DO CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS
REFUGIADOS.“Refugiados e deslocados ambientais: o lado humano das alterações
climáticas.” CPR – ACNUR, 16 de novembro de 2010.
RAGAZZI, Maurizio. The concept of international obligations erga omnes. Oxford:
Claredon Press, 1997.
RAMOS, Erika Pires Ramos. Refugiados Ambientais: em busca de reconhecimento
pelo Direito Internacional. 2011. 150 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de
Direito, da Universidade de São Paulo, 2011.
REDIN, Giuliana. Direito à autodeterminação dos povos e desenvolvimento: Uma
análise a partir das relações internacionais. Passo Fundo/RS: Méritos, IMED, 2006.
RENAUD, Fabrice; BOGARDI, Janos J.; DUN, Olivia; WARNER, Koko.
Environmental Degradation and Migration. Das Online-Handbuch Demografie des
Berlin-Instituts wird gefördert von, 2008.
______. Control, Adapt or Flee: How to Face Environmental Migration? Intersections
Publication Series of UNU-EHS, n. 5, 2007.
RUZIE, David. Droit internacional public. 14. ed. Paris: Dalloz, 1999.
SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. Ed. London:
Cambridge University Press, 2003.
______. Human rights, environment and the Lopez-ostra Case: Context and
Consequences. In: European Human Rights. Issue 6, p. 597-618, 1996.
SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Manual de direito internacional público. 15
ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002.
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010.
SOARES, Guido Fernando da Silva. A proteção internacional do meio ambiente.
Barueri/SP: Manole, 2003.
______. Direito internacional do meio ambiente: emergências, obrigações e
responsabilidade. São Paulo: Altas, 2001.
SOROMELHO-MARQUES, Viriato. O futuro frágil: os desafios da crise global
ambiental. Portugal: Publicações Europa-América, 1998.
SRENVIRONMENT. United Nations Mandate on Human Rights and the
Environment. John H. Knox, UN Special Rapporteur. Disponível em:
http://srenvironment.org/. Acesso em: 09 jan. 2016.

238

STAVROPOULOU, Maria. Alterações climáticas: desastres naturais e deslocações
forçadas. In: CPR-ACNUR - ACTAS DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO
CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS.“Refugiados e deslocados
ambientais: o lado humano das alterações climáticas.” CPR – ACNUR, 16 de
novembro de 2010.
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. A imputação da responsabilidade civil por danos
ambientais associados às mudanças climáticas. In: LAVRATTI, Paua; PRESTES,
Vanêsca Buzelato. (Org.) Direito e mudanças: responsabilidade civil e mudanças
climáticas. Direito e Mudanças Climáticas, 2. São Paulo Instituto O Direito por um
Planeta Verde, 2010.
STERN, Nicholas. The economics of climate change: the Stern review. Cambrigde:
CambrigdeUniversity Press, 2007.
SUHRKE, Astri. Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict.
Monograph. Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1993.
TERMINSKI, Bogumil. Towards recognition and protection of forced environmental
migrants in the public international law. Refugee or IDPs umbrella? Parts of this
paper were presented at the Policy Studies Organization (PSO) Summit 2011
(Dupont Summit). In: Science, Technology & Environmental Policy: Pressing Issues,
Little Time. Washington D.C., December 18, 2011. Disponível em:
http://ssrn.com/abstract=2029796.
TOL, Richard S. J.; VERHEYEN, Roda. State responsibility and compensation for
climate change damages: a legal and economic assessment. In: Energy Policy. n.32,
2004, p. 1109-1130.
CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Direitos Humanos e Meio Ambiente:
Paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1993.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). Fighting climate
change: human solidarity in a divided world. Human Development Report 2007/2008.
VOYGT, Christina. State Responsibility for climate change damages. In: Nordic
Journal of International Law. v. 77, 2008, p. 1-22.
WAGNER, Martin Wagner; GOLDBERG, Donald M. An Inuit Petition to the
InterAmerican Commission on Human Rights for Damage Impacts of Climate
Change. Paper presented at the 10th Conference of the Parties to the Framework
Convention on Climate Change, Dec. 15, 2004, in Buenos Aires, Argentina.
WISNER, Ben; BLAIKIE, Piers; CANNON, Terry; DAVIS, Ian. At Risk: natural
hazards, people‟s vulnerability and disasters. 2ndedition. New York, NY: Routledge,
2003.

239

WORLD BANK. Climate Change and Human Rights: A Rough Guide. International
Council on Human Rights Policy. Washington, D.C: World Bank Study, 2011.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Protecting health from climate change:
connecting science, policy and people. 2009.

Documentos e instrumentos internacionais
BERNARD, Ominayak v. Canadá. Human Rights Committee, 1990. Communication
n. 167/1984, U.N. Doc., CCPR/C/38/D/167/1984 (1990).
Circumpolar Conference, On Behalf of All Inuit of the Arctic Regions of the United
States and Canada. Presented inDecember 7, 2005. Disponível em:
http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/finalpetitionicc.pdf.
Acesso em: 20 set. 2016.
COMISSÃO Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos, de 1981.
CONSELHO DA EUROPA. Carta Social Europeia, de 1961.
CONSELHO DE SEGURANÇA. Alterações climáticas e segurança internacional.
Documento do Alto Representante e da Comissão Europeia para o Conselho
Europeu. S.113/08, 14 de março de 2008.
CEE/ONU. Convenção da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas
(CEE/ONU) sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente – “Convenção de
Aarhus”, de 1998.
CIJ. Rainbow Warrior Case (Nova Zelândia v. França), 9 de Julho de 1986.
COMISSÃO Interamericana de Direitos Humanos. Relatório sobre a situação dos
direitos humanos no Equador. OAS/Se.L/V/II. 96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
CONSELHO Da Europa. Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950.
DECLARAÇÃO DE MALÉ. Conferência dos Pequenos Estados Insulares, Malé,
Maldivas, 13-14 de novembro de 2007. Malé Declaration on the Human Dimension of
Global Climate Change, adotada em 14 de novembro de 2007.
EUROPEAN Court of Human Rights. LOPEZ-OSTRA v Espanha. ECHR, 1994. Série
A, n. 303C.
ICJ. Corfu Channel Case (Inglaterra v. Albânia), 9 de abril de 1949.
______. Factory at Chorzow (Alemanha v. República Polonesa). Julgamento n. 8,
1927, P.C.I.J., Série A, n. 9.

240

______. Barcelona Traction (Belgica v. Espanha), 1970. ICJ. 4, p. 33-34.
______. Gabcikovo-Nagymaros (Hungria vs. Eslováquia), 25 de Setembro de 1997.
INUIT. Petition to the InterAmerican Commission on Human Rights Seeking Relief
from Violations Resulting From Global Warming Caused By Acts and Omissions
ofthe United States. Presented by Sheila Watt-Cloutier, with the Support of the Inuit
IPCC. Quarto Relatório de Avaliação do Clima (2007). Cambio climático 2007:
Informe de síntesis. Contribuición de los grupos de trabajo I, II y III al Cuarto informe
de evalución del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
IPCC, Ginebra, Suiza.
______. Quinto Relatório de Avaliação do Clima (2014). Sumário para os tomadores
de decisão do Quinto Relatório de Avaliação. Grupo de trabalho II: Impactos,
adaptação e vulnerabilidade. WGII AR5. Versão em português. São Paulo: Iniciativa
Verde, 2015.
OEA. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948.
ONU. Carta das Nações Unidas, de 1945.
______. Comissão de Direitos Humanos. Relatório do perito independente sobre a
questão das obrigações dos direitos humanos relativas ao gozo de um ambiente
seguro, limpo, saudável e sustentável, John H. Knox. U.N. A/HRC/22/43, 22
December 2012.
______. Comitê dos Direitos da Criança. Comentário Geral n. 7. 14ª Sessão
Genebra, 12-30 Setembro 2005. CRC/C/GC/7/Rev.1 20 Setembro 2006.
______. Commentary on Economic, Social and Cultural Rights (UNCESCR). General
Comment 3: The Nature of States Parties Obligations. U. N. Doc. E/1991/23, 14
December 1990.
______. Commentary on the Rights of the Child (CRC). General Comment n. 5:
General measures of implementation for the Convention on Rights of the Child, U. N.
Doc. CRC/GC/2003/5, 27 November 2003.
______. Commission on Human Rights (currently the Human Rights Council). Report
of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt, Mission to Peru. U.N.
Doc. E/CN.4/2005/51/Add.3, 4 February 2005.
______. Committee for the Elimination of Discrimination against Women (CEFDM).
General Recommendation No. 24.
______. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CDESC). General
Comment n. 12: The right to adequate food. (Article 11 of the Convention),
E/C.12/1999/5,12 May 1999.

241

______. ______, General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of
the Covenant), E/C.12/2002/11, 20 January 2003.
______. ______, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11
(1) of the Covenant), 13 December 1991, E/1992/23.
______. ______, General Comment No. 14: The Right to the Highest Standard of
Health (Article 12). U.N. Doc. E/C.12/2000/4, 11 August 2000.
______. ______, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of
the Covenant), 12 May 1999.
______. ______ 1, of the Covenant), 14 December 1990, E/1991/2.
______. Committee on the Rights of the Child (CRC). General Comment No. 4:
Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights
of the Child, 1 July 2003, CRC / GC / 2003/4.
______. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969.
______. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, de 1965.
______. Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, de 1990.
______. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres, de 1979.
______. Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1989.
______. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006.
______. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano “Declaração de Estocolmo”, de 1972.
______. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de
2007.
______. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento “Declaração do
Rio”, de 1992.
______. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
______. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations
and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United
Nations. Resolution adopted by the General Assembly, A/RES/25/2625, 24 de
outubro de 1970.

242

______. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, 2001.
______. Economic and Social Council. Commission on Human Rights. Subcomission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Review of
Further Developments in Fields with which the Sub-Commissions has been
concerned human rights and environment. Final Report prepared by Mrs. Fatma
Sohra Rappourteur. U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9), 6 July 1994.
______. Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 6: Article 6
(Right to Life), 30 April 1982.
______. ______, CCPR. General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the
Covenant, 11 April 1986.
______. ______, General comment no. 31 [80], The nature of the general legal
obligation imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.
______. ______, CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Selfdetermination), The Right to Self-determination of Peoples, 13 March 1984.
______. ______ General Comment No. 14: Article 6 (Right to Life) Nuclear Weapons
and the Right to Life, 9 November 1984.
______. Human Rights Council. Report of the Independent Expert on the issue of
human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and
sustainable environment, John H. Knox. U.N. Doc. A/HRC/22/43, 24 December 2012.
Disponível em:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A
-HRC-22-43_en.pdf. Acesso em: 21 jan. 2016.
______. ______. Report of the Independent Expert on the issue of human rights
obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable
environment, John H. Knox. U.N. Doc. A/HRC/25/53, 30 December 2013.
______. ______. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N.
Doc. A/HRC/10/61,15 january 2009. Disponível em:
http://www.refworld.org/docid/498811532.html. Acesso em: 20 jan. 2016.
______. ______. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights on the relationship between climate change and human rights. U.N.
Doc. A/HRC/10/61, 15 January 2009.
______. ______. Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jean
Ziegler. A/HRC/7/5 , 10 January 2008.
______. ______. Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jean
Ziegler.A/HRC/7/5, 10 January 2008.

243

______. ______. Resolution n. 7/23. Human rights and climate change. U.N. Doc.
A/HRC/7/78, 8 March 2008.
______. OHCHR. Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a
Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment. Focus report on human rights
and climate change. Prepared for the special rapporteur, John H. Knox, June, 2014.
______. OHCHR. Understanding Human Rights and Climate Change. Submission of
the Office of the High Commissioner for Human Rights to the 21st Conference of the
Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
______. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966.
______. Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966.
______. Report by the Special Rapporteur on adequate housing as a component of
the right to an adequate standard of living and the right to non-discrimination in this
context, Raquel Rolnik, submitted in accordance with Council resolution 6/27 Of
Human Rights. U.N. Doc. A/64/255, August 2009.
______. The human right to water and sanitation. Resolution adopted by the General
Assembly on 28 July 2010, U.N. Doc. Res/ RES/64/292, 3 August 2010.
______. UNHRC. Report of the Human Rights Council on its Seventh Session, U.N.
Doc. A/HRC/7/78, 14 July 2008.
______. ______. Report of the Human Rights Council on Its Tenth Session.
Resolution 10/4.U.N. Doc. A/HRC/10/29, 20 April 2009.
ORGANIZAÇÃO dos Estados Americanos. Convenção Americana de Direitos
Humanos, de 1969.
OEA. Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em
Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador”, de
1988.
______. Yanomamis V. Brasil. Comissão Interamericana, 1985. Caso 7615,
Relatório Anual – 1984-1985, OEA. Ser.L/V/II.66, Doc. 10, rev.1 (1985).
PROTOCOLO à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos
das Mulheres na África, de 2005.
TIJ. Phosphates in Morocco Case (Itália v. França), 1938, TIJ Série A/B74.
UNFCC. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Nova
York. 9 maio 1992.

244

______. ACORDO DE PARIS. Conferência das Partes Vigésima primeira sessão.
Paris, 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015. FCCC/CP/2015/L./Rev.1, 12
Dezembro 2015.
______. Protocolo de Quioto.

