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RESUMO: O presente artigo analisa o atual cenário das mudanças climáticas 
e suas consequências para as presentes e futuras gerações, apontando que o 
aquecimento global está intrinsecamente relacionado a fatores antropogênicos. 
O quadro exposto evidencia que ações coordenadas de mitigação e adaptação são 
imprescindíveis para o enfrentamento da crise climática que já afeta o cotidiano 
da sociedade. O tema é desafiador e vem deflagrando um vertiginoso crescimento 
de litígios climáticos, inclusive no Brasil. Nesse contexto, sobressai o papel do 
Estado-Juiz em concretizar o direito fundamental ao clima estável em decorrência 
da emergência climática e da omissão dos demais poderes estatais. No mesmo 
norte, o cenário contemporâneo realça o dever do Ministério Público, enquanto 
instituição voltada à salvaguarda do meio ambiente, em assumir o protagonismo 
em defesa do clima seguro e equilibrado, adotando medidas concretas de combate 
ao aquecimento global.

PALAVRAS-CHAVE: Poder Judiciário. Ministério Público. Litígios Climáticos. 
Direito Fundamental ao Clima Estável.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 A Crise Climática no Cenário Contemporâneo. 2 
O Avanço dos Litígios Climáticos no Plano Mundial. 3 Projeção dos Litígios 
Climáticos em Âmbito Global. 4 O Papel do Poder Judiciário e do Ministério 
Público Frente aos Litígios Climáticos. Considerações Finais. Referências.

Introdução

O cenário contemporâneo evidencia que a mudança do clima está di-
retamente relacionada a fatores antropogênicos, tendo como principal fonte a 
emissão e concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, os quais 
se intensificaram com o advento do período pós-industrial, notadamente pela 
queima de combustíveis fósseis, geração de energias poluentes, desmatamento 
e práticas insustentáveis. 

O fenômeno do aquecimento global vem despertando intensa preo-
cupação na comunidade científica internacional, exigindo medidas proativas 
de mitigação e adaptação capazes de reverter a crise climática que coloca em 
risco as presentes e futuras gerações.

Nesse norte, sob uma perspectiva intrageracional, o enfrentamento 
do tema demanda ações coordenadas e ambiciosas, pois o grave quadro de 
emergência climática em curso já foi reconhecido pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) por ocasião da Cúpula de Ambição do Clima (Climate 
Ambition Summit 2020)1, ante a resistência de inúmeras nações em implementar 
as diretrizes do Acordo de Paris.

Conforme recentes estudos e relatórios técnicos produzidos por re-
nomadas entidades científicas, os riscos que podem advir da variabilidade do 
clima são concretos, exigindo uma ampla coalizão das nações para impulsionar 
medidas estratégicas de combate ao aquecimento global, pois as mudanças 
do clima são capazes de alterar a dinâmica e o equilíbrio do planeta, podendo 
provocar eventos extremos, muitos deles ainda sequer conhecidos. 

Dados atualizados do relatório Global Climate Change Litigation Report 
– 2020 indicam que outra consequência oriunda das mudanças do clima é o 
crescimento exponencial dos litígios climáticos nos últimos anos, a grande 
maioria deles direcionados a responsabilizar civilmente governos, em virtude 

1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU NEWS. Guterres pede a líderes internacionais que declarem estado 
de emergência climática. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736052. Acesso em: 11 mar. 2021. 
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de ações e omissões, inclusive no Brasil, tendo em vista o descumprimento 
de marcos regulatórios nacionais e internacionais que envolvem o tema.

Diante deste cenário, considerando que foi delegado ao Ministério 
Público o dever institucional de velar pela proteção do meio ambiente, 
incumbe-lhe a tarefa de assumir, entre outros legitimados, o protagonismo na 
defesa do direito fundamental ao clima estável e equilibrado. De outro lado, 
caberá ao Poder Judiciário especializar-se no julgamento de litígios climáti-
cos, próprios e impróprios, que exigem a aplicação do direito das mudanças 
climáticas como novíssimo direito. Este, aliás, aos poucos torna-se autônomo 
em relação ao direito ambiental.

Nesse contexto, a partir de uma metodologia descritiva e bibliográfica, 
o presente artigo analisa brevemente o atual cenário da crise climática, as 
consequências do aquecimento global e a atuação estratégica do Ministério 
Público em juízo no combate às mudanças do clima e, igualmente, aborda os 
instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para o enfrentamento deste 
fenômeno de causas antrópicas.

1 A Crise Climática no Cenário Contemporâneo

Recentemente, o Climate Change Environment Programme, da Organização 
das Nações Unidas (Unep), e o Sabin Center for Climate Change Law, da Co-
lumbia Law School, lançaram o relatório Global Climate Change Litigation Report 
– 2020 Status Review2, atualizando os dados do último e pioneiro relatório de 
2017, The Status of Climate Change Litigation – A Global Review3.

O relatório indica que a crise climática vem se acentuando com a 
elevação das temperaturas em nível global, bem como provocando eventos 
climáticos extremos. Apesar da diminuição nas emissões de dióxido de car-
bono causadas pela pandemia da Covid-19, existe uma tendência inequívoca 
de aumento nas temperaturas para 3ºC até o final deste século, conforme 
observado no Emissions Gap Report 2020 divulgado pela UNEP. 

2 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (2020). Global Climate Litigation Report 2020, 
Status Review. Nairobi. Disponível: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 9 mar. 2021.

3 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, May 2017. The Status of Climate Change Litigation. 
A Global Review. Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate-change-
litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 9 mar. 2021.



 Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico Nº 96 – Jun-Jul/2021 – Doutrina118

A persistir esse quadro, o desequilíbrio climático poderá afetar dras-
ticamente todos os seres vivos e a mãe Terra, nossa Gaia4, além de frustrar 
os objetivos centrais do Acordo de Paris em limitar o aquecimento global 
abaixo de 2ºC, levando em consideração o marco inicial do período pré-
industrial5. De igual forma, o relatório do Intergovernmental Panel On Climate 
Change (IPCC) 20196 já havia destacado o vertiginoso aumento das emissões 
globais de GEE nos últimos anos, havendo sério risco de comprometimento 
do Acordo de Paris.

Segundo Petteri Taalas, Secretário-Geral da Organização Mundial de 
Meteorologia (OMM), o mês de setembro de 2020 foi o mais quente já re-
gistrado no planeta, frisando que “o mundo não está no caminho certo para 
cumprir as metas acordadas para manter o aumento da temperatura global 
bem abaixo de 2ºC ou 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais”7.

Igualmente, o Global Monitoring Laboratory, vinculado ao National Oceanic 
and Atmosfheric Administration (NOAA) indica dado alarmante, pois o mesmo 
mês (setembro de 2020) teve a maior concentração de gases de efeito estufa 
já registrada na história (409,89 ppm) comparativamente à década de 1980, 
quando estes níveis não ultrapassavam 340 ppm8.

Tais projeções demonstram, de forma concreta, que as mudanças climá-
ticas podem gerar efeitos catastróficos em diversos campos. A súbita elevação 
de apenas 1ºC já teria o condão de provocar o desequilíbrio no planeta. Mas 
diante do cenário que se desenha, questiona Sachs: o que aconteceria se hou-
vesse uma elevação de 4ºC na temperatura do planeta, conforme apontam as 
projeções dos organismos internacionais? 

As respostas, embasadas em indicadores técnicos, são avassaladoras, 
pois conforme Sachs, causariam perdas enormes na produção agrícola de 
regiões inteiras do planeta, com redução provável de até 50% na agricultura 
do continente africano, provocando a fome em massa. Outra consequência 

4 Sobre uma nova abordagem da vida na Terra, ver: LOVELOCK, James. Gaia: a new look at life on earth. 3. ed. 
Oxford: Oxford University Press, 1979.

5 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Emissions Gap Report 2020. Disponível em: https://
wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34432/EGR20ch6.pdf?sequence=3. Acesso em: 9 mar. 2021.

6 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Summary for policymakers. In: Special 
report: global warming of 1.5ºC. Geneva: World Meteorology Organization, 2019. Disponível em: https://www.ipcc.
ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/. Acesso em: 9 mar. 2021.

7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU NEWS. Setembro de 2020 foi o mais quente desde que há registros. 
Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729872. Acesso em: 12 mar. 2021.

8 NATIONAL OCEANIC AND ATMOSFHERIC ADMINISTRATION (NOAA). Global Monitoring Laboratory. 
Earth System Research Laboratories. Disponível em: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html. Acesso 
em: 11 mar. 2021. 
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seria o derretimento dos glaciares, diminuição da umidade dos solos, redução 
de precipitação de chuvas em regiões semiáridas, além de eventos extremos 
como ondas de calor, secas prolongadas, inundações e intensificação de ci-
clones tropicais9.

O mesmo autor ainda destaca que o aumento da temperatura plane-
tária no mesmo patamar pode elevar o nível dos oceanos de forma perigosa, 
ameaçando grandes metrópoles como Londres, Xangai, Nova York, Tóquio 
e Hong Kong10. Essa projeção é sopesada pelo Relatório 2019 do Intergover-
nmental Panel on Climate Change – IPCC, ao destacar que a elevação do nível 
dos mares pode expor a risco cerca de 10 milhões de pessoas que vivem em 
zonas oceânicas e provocar a destruição de propriedades costeiras11.

Fazendo um paralelo com base em projeções técnicas, o mesmo re-
latório do IPCC indica que as emissões de GEE, no ano de 2016, estavam 
no patamar de 52 GtCO2e. Contudo, a persistir o quadro que se avizinha, 
as emissões poderão situar-se entre 52 e 58 GtCO2e em 2030, frustrando as 
metas do Acordo de Paris, pois até 2030 as emissões anuais precisariam cair 
pela metade (25-30 GtCO2e/ano) para limitar o aquecimento a 1,5ºC. 

Os dados do IPCC apontam que tais projeções, caso não revertidas, 
podem arrefecer o Princípio da Precaução, pois, conforme Cass Sunstein, um 
otimismo irreal em face da probabilidade de riscos advindos das mudanças 
climáticas pode resultar em negligência estatal e levar as pessoas a crer que 
estão a salvas de qualquer consequência em face de um improvável risco zero12.

No aspecto social, os fenômenos climáticos extremos também vêm 
provocando reflexos humanitários, ensejando o exponencial aumento dos 
chamados migrantes ambientais ou refugiados climáticos, forçados a abandonar 
suas terras e buscar refúgio em locais diversos, numa espécie de “diáspora 
climática”13.

Recente relatório divulgado pela International Organization for Migration 
(IOM), denominado World Migration Report 2020, no capítulo que trata da 
“Mobilidade humana e adaptação às mudanças ambientais”, também destaca 

9 SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015. p. 432.

10 Idem, p. 433.

11 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Projected Climate Change, Potential Impacts 
and Associated Risks, B.2.1. Disponível em: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/. Acesso em: 11 mar. 2021.

12 SUNSTEIN, Cass R. Probability neglect: emotions, worst cases and law. Essay. The Yale Law Journal, v. 112:61, 
2002, p. 106.

13 BRAVO, Álvaro Sanches; MISAILIDIS, Mirta Lerena (Org.). Os direitos fundamentais dos refugiados (deslocados) ambientais 
e da exclusão socioeconômica. São Paulo: Verbatim, 2013. p. 12.
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que as alterações climáticas estão impulsionando cada vez mais as inundações, 
os ciclones, incêndios florestais e secas prolongadas, levando milhares de pes-
soas a migrarem para locais seguros. O estudo ressalta que as comunidades 
costeiras e insulares estão cada vez mais expostas aos efeitos de tormentas 
tropicais e elevação do nível do mar, cujos fenômenos estão ocorrendo numa 
escala sem precedentes na história do planeta14.

Sobre o tema, Mattos e Mont’alverne15 pontuam que ainda em 2007 
o Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) já havia alertado que as 
mudanças do clima acarretariam a migração em massa, mas apenas durante 
a COP-15, em Copenhague (2009), o tema dos refugiados climáticos foi 
tratado pela primeira vez. Posteriormente, o assunto foi aprofundado duran-
te a Conferência sobre Mudanças Climáticas de Cancún (COP-16), sendo 
expressamente reconhecido que a migração humana oriunda das mudanças 
climáticas é um fenômeno crescente a exigir medidas articuladas16, tendo o 
tema retornado ao debate durante o Acordo de Paris17, fator que evidencia a 
magnitude do problema.

Em suma, o fenômeno da mudança do clima é inegável e perceptível, 
consistindo num dos maiores dilemas ambientais do período contemporâ-
neo, exigindo medidas proativas para controlar e reduzir o elevado nível de 
emissões de carbono na atmosfera.

Klaus Schwab, expoente da Quarta Revolução Industrial, sustenta que 
a geoengenharia pode consistir numa promessa interventiva na luta contra 
a mudança climática, a exemplo de mudanças nos padrões de precipitação, 
a criação de fontes artificiais de luz solar e uso de biotecnologias. Embora 
teóricas, as técnicas de geoengenharia climática poderiam reduzir a emissão 
de GEE na biosfera por meio do sequestro de carbono, incluindo a criação de 
sequestradores naturais mediante plantio em larga escala de árvores, além da 
fertilização dos oceanos e a construção de ilhas artificiais, propostas estas que 

14 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION – IOM. Word migration report 2020. Disponível em: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf. Acesso em: 12 mar. 2021.

15 MATTOS, Ana C. B. Pereira; MONT’ALVERNE, Tarin C. Frota. O regime internacional do clima e a proteção aos 
refugiados climáticos: quais desafios da COP 21? Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 52-77.

16 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16º período de sesiones. Cancún, 2010, § 14, f. 
Disponível em: http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-spanish.pdf. Acesso em: 12 mar. 
2021.

17 O relatório final do Acordo de Paris (COP21) expressou a necessidade de “(...) desenvolver recomendações de 
abordagens integradas para prevenir, minimizar e abordar o deslocamento relacionado aos impactos adversos da 
mudança do clima” (NAÇÕES UNIDAS. Acordo de Paris sobre o Clima, item 50. Disponível em: https://brasil.un.org/
pt-br/node/88191. Acesso em: 9 mar. 2021.
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teriam o condão de impactar positivamente na adaptação do clima e melhorar 
o bem-estar humano18.

Contudo, alerta Schwab que os ávidos entusiastas pela geoengenharia 
têm seus argumentos em parte contrapostos por prudentes especialistas, que 
ainda consideram limitados os conhecimentos científicos sobre a matéria e 
seus potenciais efeitos colaterais que tais tecnologias podem resultar19. Essa 
posição é defendida por Gerrard e Ruhl, ao sustentarem que a geoengenharia 
seria apenas um paliativo, além de envolver técnicas científicas controversas, as 
quais ainda não estão suficientemente desenvolvidas e muito menos reguladas 
de forma segura e responsável20.

Apesar dos avanços tecnológicos sobre a matéria, constata-se que o en-
frentamento do problema ainda é pautado por incertezas, mas as alternativas 
viáveis e já cientificamente reconhecidas podem ser plenamente executáveis 
por meio de medidas de mitigação e adaptação. Segundo a Global Climate 
Change da Nasa, as ações de mitigação envolvem a redução de emissões e esta-
bilização dos níveis de gases de efeito estufa que retêm o calor na atmosfera. O 
objetivo da mitigação é evitar a interferência humana significativa no sistema 
climático e estabilizar os níveis de gases de efeito estufa por um período de 
tempo suficiente para permitir que os ecossistemas se adaptem naturalmente 
às mudanças climáticas. Já as medidas de adaptação envolvem um ajuste às 
mudanças climáticas já em curso com o objetivo de reduzir nossa vulnerabi-
lidade aos efeitos nocivos das alterações do clima21.

2 O Avanço dos Litígios Climáticos no Plano Mundial

O panorama global sobre os efeitos das mudanças climáticas vem esti-
mulando as gerações presentes a reivindicar direitos fundamentais como ao 
clima estável e seguro, de modo que os litígios climáticos exercem uma forte 
pressão sobre os poderes públicos para uma mudança na governança climática, 

18 SCHWAB, Klaus. Shaping the future of the fourth industrial revolution. World Economic Forum, Cologny/Geneve, 2018. 
p. 282.

19 Idem, p. 283.

20 RUHL, J. B. Climate adaptation law. In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.). Global climate change and 
U.S. law. Chicago: American Bar Association, 2014. p. 679.

21 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION – NASA. Global climate change. Responding 
to climate change: mitigation and adaption. Disponível em: https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/. 
Acesso em: 11 mar. 2021.
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enriquecendo o movimento global de fortalecimento dos direitos ambientais 
e climáticos intergeracionais22.

No âmbito internacional, os litígios climáticos vêm crescendo de forma 
vertiginosa, a grande maioria deles nos Estados Unidos. Contudo, a matéria 
não é estranha no direito estrangeiro, podendo ser rememorados alguns casos 
emblemáticos e precursores sobre o tema.

O primeiro deles envolve o leading case paradigmático Epa v. Massa-
chusetts23, de 2007, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu que os 
Estados poderiam processar e compelir a Environmental Protection Agency – EPA, 
para regular a emissão de gases de efeito estufa com base na Clean Air Act para 
veículos automotores novos. A decisão determinou que a EPA deveria decla-
rar que os gases de efeito estufa são prejudiciais à saúde pública e promover 
sua regulação, ou, então, explicar os motivos da não regulação com base nos 
permissivos legais. Em consequência da decisão, em 2009, a EPA acabou por 
definir que os gases de efeito estufa são perigosos e emitiu ato de regulação 
fixando standards mais rigorosos para veículos automotores24.

No Caso Leghari v. Paquistão25, o Supremo Tribunal de Lahore, no Pa-
quistão, acatou ação intentada pelo agricultor Ashgar Leghari, o qual acionou 
o governo em virtude de falhas e omissões envolvendo a execução da Política 
Nacional de Mudanças Climáticas do país. Acolhendo os pleitos do autor, 
em 2015, a Suprema Corte reconheceu que o Paquistão violou princípios de 
direito constitucional e normas internacionais ao não promover de forma 
adequada a execução da política climática no país, determinando a adoção de 
medidas para implementar ações de monitoramento e fiscalização das ações 
governamentais.

Precedente relevantíssimo também envolve o Caso Urgenda Foundation 
v. Holanda, tendo referida fundação alegado que o país violou seu dever cons-
titucional de cuidado ao limitar as emissões de gases de efeito estufa abaixo 
dos níveis necessários (17%). O caso foi decidido pelo Tribunal Distrital de 

22 A Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (UNFCCC) incorporou ao conceito de desenvolvimento sustentável 
o Princípio da equidade intergeracional e intrageracional, estabelecendo que “as Partes devem proteger o sistema climático 
em benefício das gerações presentes e futuras da humanidade” (art. 3º, I) (PLANALTO. Convenção-Quadro sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC): decreto de promulgação. Anexo I. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/d2652.htm. Acesso em: 19 dez. 2020).

23 UNITED STATES. Supreme Court of the United States. Epa v. Massachusetts. Disponível em: https://www.
supremecourt.gov/opinions/06pdf/05-1120.pdf. Acesso em: 12 mar. 2021.

24 WEDY, Gabriel. Litígios climáticos: de acordo com o direito brasileiro, norte-americano e alemão. Salvador: Juspodivm, 
2019. p. 131.

25 CLIMATE CASE CHART. Leghari v. Federation of Pakistan, 2019. Disponível em: http://climatecasechart.com/non-
us-case/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/. Acesso em: 13 mar. 2021.
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Haia e confirmado pela Suprema Corte da Holanda em 2019, sendo ordena-
da a limitação das emissões de GEE em 25%. Na oportunidade, o chief justice 
da Suprema Corte da Holanda, Kees Streefkerg, asseverou que “por causa 
do aquecimento global, a vida, o bem-estar e as condições de vida de muitas 
pessoas ao redor do mundo, incluindo na Holanda, estão sendo ameaçadas”26.

Outro litígio que ganhou notoriedade, ainda pendente de julgamento 
definitivo, é o Caso Lliuya v. RWE AG, que tramita na Alemanha, conhecido 
como The Huaraz Case. O litígio foi proposto na Corte Regional de Essen pelo 
peruano Saul Lliuya, residente em Huaraz (Peru), contra a maior produtora 
de energia elétrica alemã, a Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE), 
instalada em Essen. O autor Saul Lliuya afirma que as atividades da RWE 
geram elevada emissão de gases de efeito estufa, os quais contribuem para o 
derretimento de geleiras situadas no topo das montanhas perto de Huaraz, 
colocando em risco os 120 mil habitantes da cidade, onde está situada logo 
abaixo do Lago Palcacocha, cujo volume de águas vem aumentando nas úl-
timas décadas. 

O autor requer que a Corte reconheça a responsabilidade de RWE 
por contribuir para o derretimento das geleiras e elevação do nível do Lago 
Palcacocha, postulando medidas para que a RWE construa diques, drenos e 
sifões para proteger a cidade, além de indenizar os moradores locais pelos 
custos já desembolsados com medidas de proteção. Inicialmente, a Corte de 
Essen rejeitou a ação por entender inexistir nexo causal entre as atividades de 
RWE e os alegados danos. Contudo, o autor recorreu à Alta Corte Regional 
de Hamm, tendo este Tribunal acolhido o recurso, determinando o prosse-
guimento da ação e a produção de prova técnica para posterior apreciação do 
mérito da demanda27.

Por fim, precedente relevantíssimo sobreveio da Suprema Corte da 
Argentina em 2019, no chamado Caso da Lei dos Glaciares. Em decisão inicial 
proferida em 2012, a justiça argentina revogou e tornou sem efeito medidas 
cautelares proferidas pela Justiça Federal de San Juan, requeridas pelas em-
presas mineradoras Barrick Exploraciones Argentina e Exploraciones Mineras 
Argentinas. A Suprema Corte determinou a suspensão das cautelares que favo-
reciam as empresas mineradoras e assim validou a aplicação da Lei de Proteção 
das Regiões Glaciais para proteger aquele ambiente natural, restabelecendo 

26 NETHERLANDS. Duth Supreme Court. Urgenda v. Netherlands, 20-12-2019. ECLI:NL:HR:2019:2007. 
Disponível em: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-
Netherlands-20-12-2019.pdf. Acesso em: 13 mar. 2021.

27 Sobre o tema, vide: SARLET, Ingo W.; WEDY, Gabriel. Notas sobre os “litígios climáticos” na Alemanha – O Caso 
Lliuya Vs. Rwe. Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], v. 21, n. 1, p. 277-296, 30 jun. 2020.
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a eficácia de artigos da Lei nº 26.639/2010 que haviam sido suspensos (CSJ 
140/2011-47-B/CS1)28. Em julgamento posterior de 2019, nova decisão da Su-
prema Corte da Argentina, subscrita pelos Ministros Ricardo Lorenzetti, Juan 
Carlos Maqueda e Horacio Rosatti, rejeitou a ação de inconstitucionalidade 
da Lei de Preservação de Geleiras demandada pela mineradora Pachón AS, 
reconhecendo que as atividades mineradoras poderiam impactar a preservação 
e conservação das geleiras, afetando reservas estratégicas de água, com reper-
cussão direta no Direito das Mudanças Climáticas. Na decisão, o tribunal, 
inclusive, invocou a necessidade de o governo argentino cumprir o Acordo 
de Paris no que tange aos compromissos de enfrentamento ao aquecimento 
global e mudanças climáticas29.

Em relação ao Brasil, o tema das mudanças climáticas ainda é tratado de 
forma tímida pela doutrina30 e de igual modo os litígios climáticos ainda são 
incipientes. Contudo, há uma perspectiva sólida de aumento desse tipo de de-
mandas no Brasil, considerando que o país vem se omitindo no cumprimento 
dos compromissos assumidos para manter a estabilidade do clima. Contudo, 
algumas ações já em trâmite na Justiça Federal e no Supremo Tribunal Federal 
evidenciam pautas atreladas diretamente às mudanças climáticas.

Nesse prisma, a ADI 6.446/DF, ajuizada pela Advocacia-Geral da União 
(AGU) perante o Supremo Tribunal Federal (STF)31, postula a declaração de 
nulidade de dispositivos do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e da Lei da 
Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06). Seu objetivo é afastar interpretações que, 
segundo a AGU, esvaziam o conteúdo do direito de propriedade e afrontam a 
segurança jurídica. Contudo, a Procuradoria-Geral da República, além de vá-
rias entidades ambientalistas que atuam no caso como amicus curiae, contestam 
o objeto da ADI, sustentam que eventual declaração de inconstitucionalidade 
dos dispositivos poderá ensejar retrocesso ambiental, inclusive no que tange 

28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Newsletter internacional. Corte Suprema Argentina revogou as cautelares que 
impediam aplicação da Lei Ambiental de Proteção a Regiões Glaciais. Disponível em: http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/
portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalJurisprudencia/anexo/11_verdoc1.pdf. Acesso em: 13 mar. 2021.

29 ARGENTINA. Corte Suprema de La Nación. Centro de Información Judicial. La Corte Suprema volvió a convalidar 
la constitucionalidad de la ley de preservación de los glaciares, rechazando un planteo de minera Pachón. Disponível em: https://
www.cij.gov.ar/nota-34868-La-Corte-Suprema-volvi--a-convalidar-la-constitucionalidad-de-la-ley-de-preservaci-
n-de-los-glaciares--rechazando-un-planteo-de-minera-Pach-n.html. Acesso em: 14 mar. 2021.

30 O Brasil precisa avançar em termos de Climate Change Law. Nos Estados Unidos, ao contrário, obras de relevância 
mundial tratam sobre o tema, como: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.). Global climate change and U.S 
law. New York: American Bar Association, 2014; GERRARD, Michael. Threatened Island Nations: legal implications 
of rising seas and a changing climate. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; FREEMAN, Jody. The 
uncomfortable convergence of energy and environmental law, 41 Harv. Envtl. L. Rev. 339, 2017; POSNER, Erik A; 
WEISBACH, David. Climate change justice. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010; WOLD, Chris; 
HUNTER, David; POWERS, Melissa. Climate change and the law. New York: LexisNexis, 2013.

31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 6.446/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/
processos/detalhe.asp?incidente=5929755. Acesso em: 14 mar. 2021.
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às políticas de preservação florestal e das mudanças climáticas. Através de 
acalentado parecer jurídico solicitado pelas organizações não governamentais 
que atuam como amicus curiae na referida ADI, destacam Sarlet e Fensterseifer:

“A proteção do bioma da Mata Atlântica, nesse sentido, tem um papel 
fundamental para a integridade do sistema climático, de sorte que a dis-
cussão lançada na ADI 6.446/DF também diz respeito a caso de litigância 
climática e possível violação ao direito fundamental a um clima estável, 
como suscitado por Gabriel Wedy em sede doutrinária.”32

Outro litígio climático em destaque no Supremo Tribunal Federal 
envolve a ADPF 708, originariamente ajuizada como Ação Direta de Incons-
titucionalidade por Omissão (ADO 60), nas quais são apontadas omissões 
do Governo Federal por não adotar providências para o funcionamento do 
Fundo Clima, que teria sido indevidamente paralisado em 2019 e 2020, além 
de diversas outras ações e omissões na área ambiental que estariam levando a 
uma situação de retrocesso e de desproteção em matéria ambiental. 

Conforme ementa da ADPF, “(...) A mudança climática, o aquecimento 
da Terra e a preservação das florestas tropicais são questões que se encontram 
no topo da agenda global. Deficiências no tratamento dessas matérias têm 
atraído para o Brasil reprovação mundial”, sendo complementado que, se o 
quadro descrito na petição inicial for confirmado, revelará “(...) a existência 
de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, a exigir provi-
dências de natureza estrutural. Vale reiterar: a proteção ambiental não constitui 
uma opção política, mas um dever constitucional”33.

Em decisão preliminar na referida ação, o Ministro Barroso reconheceu 
que são graves as consequências econômicas e sociais oriundas de políticas 
ambientais não cumpridas pelo Brasil mesmo após assumir compromissos 
internacionais, destacando, a partir de dados técnicos, que “somente na 
Amazônia Legal, o desflorestamento acumulado nos últimos 50 anos é de 
cerca de 800.000 km2, aproximando-se de 20% da área original”34. De forma 
percuciente, o ministro também ressalta que nos últimos anos a determina-
ção do Brasil no cumprimento de metas ambientais começou a dar sinais de 

32 SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Parecer jurídico: Novo Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica (ADI 
6446/DF). Disponível em: http://genjuridico.com.br/2020/10/08/parecer-juridico-adi-6446-mata-atlantica/. Acesso 
em: 14 mar. 2021.

33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 708/STF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Disponível em: http://portal.
stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856. Acesso em: 9 mar. 2021.

34 Idem, ADPF 708/STF.
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arrefecimento, demonstrando assim uma clara preocupação com a ausência 
de políticas públicas eficazes sobre a matéria. 

Outro litígio de natureza climática relevante envolve a ADO-59/STF, 
sob a relatoria da Ministra Rosa Weber35, em que se discute omissão estatal 
em relação ao Fundo Amazônia, criado pelo Decreto nº 6.527/08. Dados ofi-
ciais apresentados pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e 
inseridos na referida ADO, demonstram o crescente aumento das taxas de 
desmatamento no bioma Amazônia nos últimos anos. A partir da captação de 
imagens de satélites e dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em 
Tempo Real (DETER), o INPE aponta a evolução das taxas de desmatamento 
entre 2013 e 2019: 2013 (5.891 km2/ano), 2014 (5.012 km2/ano), 2015 (6.207 
km2/ano), 2016 (7.893 km2/ano), 2017 (6.947 km2/ano), 2018 (7.536 km2/ano) 
e 2019 (10.129 km2/ano). A partir de tais dados, evidencia-se que o litígio em 
questão está diretamente relacionado a uma das causas do aquecimento global, 
que é o desflorestamento36.

Um quarto e relevante litígio climático que tramita perante o Supremo 
Tribunal Federal envolve a ADPF 743/DF, em que a Rede Sustentabilidade 
suscita omissão do Governo Federal envolvendo as constantes queimadas no 
pantanal mato-grossense, que somente no ano de 2020 atingiram 2,3 milhões 
de hectares, conforme dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais37. Na referida ação, se questiona não apenas os danos 
ambientais envolvendo as constantes queimadas no pantanal, mas também 
seus efeitos sobre a saúde pública da população, demonstrando-se que even-even-
tos extremos como os incêndios florestais massivos também repercutem 
diretamente na mudança do clima, afetando o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, a proteção constitucional à vida, à 
saúde e à integridade física.

Por fim, nas ADPFs 748 e 749, que tramitam no Supremo Tribunal 
Federal38, as ações questionam, dentre outras questões, a alteração da Reso-

35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADO 59/DF. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.
asp?id=15344261377&ext=.pdf. Acesso em: 12 mar. 2021.

36 Sobre o desmatamento na Amazônia e sua relação com as mudanças do clima, vide: NEPSTAD, Daniel C. et al. 
Interactions among Amazon land use, forests and climate: prospects for a near-term forest tipping point. The Royal 
Society Publishing, v. 363, n. 1498, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1098/rstb.2007.0036. Acesso em: 13 mar. 
2021.

37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 743/DF. Rel. Min. Marco Aurélio de Mello. Disponível em: http://
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6007933. Acesso em: 12 mar. 2021.

38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias STF: STF recebe novas ações contra revogação de resoluções do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452777. 
Acesso em: 14 mar. 2021.
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lução nº 499/2020, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
que revogou a Resolução nº 264/99, passando a autorizar o licenciamento 
ambiental para a queima de resíduos sólidos em fornos de cimento nas indús-
trias, incluindo materiais com altíssimo potencial nocivo, como embalagens 
plásticas de agrotóxicos. Na ação, argumenta-se que a queima desses resíduos 
pode ocasionar desequilíbrio ambiental, afetar o clima e a saúde humana, 
pois o coprocessamento desses materiais emite CO2 e a queima de resíduos, 
principalmente embalagens de agrotóxicos, pode gerar, além de outros gases 
de efeito estufa, gases extremamente tóxicos para os seres humanos, com im-
pactos na saúde de população. Argumenta-se também que a liberação desses 
resíduos altamente tóxicos na atmosfera pode agravar o quadro já periclitante 
de poluição do ar em grande parte do país. Ressalte-se que intervindo na con-
dição de amicus curiae nas citadas ADPFs, a Associação Brasileira dos Membros 
do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) igualmente sustenta a 
inconstitucionalidade da Resolução do Conama e os riscos de tais atividades 
para o equilíbrio do clima.

Além das referidas ações em trâmite no STF, merece destaque um li-
tígio de natureza climática que segue em curso na Justiça Federal de 1º grau 
brasileira. 

Na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), 
em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e a Associação Brasileira dos 
Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (Abrampa), suscitando 
a nulidade do Despacho nº 4.410/2020 do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA)39. Na ação que tramita perante o foro da Justiça Federal do Distrito 
Federal, os autores sustentam que o ato administrativo coloca em risco o 
que resta da Mata Atlântica (12% da cobertura original), pois o despacho 
do MMA recomenda aos órgãos ambientais (Ibama, ICMBio e Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico) que desconsiderem a Lei da Mata Atlântica (nº 
11.428/06) e apliquem regras mais brandas constantes do Código Florestal 
(Lei nº 12.651/2012), podendo o ato ensejar o cancelamento de milhares de 
autos de infração ambiental por desmatamento e incêndios provocados em 
áreas de preservação do referido bioma.

A ação ressalta os reflexos climáticos da medida impugnada, pois 
segundo dados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases (SEEG) do 
Observatório do Clima, a maior fonte de GEE decorre do desmatamento e das 

39 ABRAMPA. MPF propõe ação para anular despacho do Ministério do Meio Ambiente que coloca em risco a preservação da Mata 
Atlântica. Disponível em: https://abrampa.org.br/abrampa/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=841. Acesso em: 14 
mar. 2021.
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alterações de uso de solo, matéria albergada pela Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (art. 4º, II e VI), ao prever que esta visará “II – à redução 
das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferen-
tes fontes; e VI – à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos 
ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como 
Patrimônio Nacional”.

Em síntese, referidas ações judiciais evidenciam que o Brasil vem sendo 
palco de litígios climáticos de grande repercussão, dando ensejo a um novo 
ciclo de debate jurídico e científico sobre tema complexo e ainda incipiente 
no país.

Todas as ações acima referidas ainda estão pendentes de julgamento 
definitivo e seu deslinde certamente será objeto de acaloradas discussões téc-
nicas e científicas. De qualquer sorte, tais demandas judiciais demonstram um 
gradativo avanço na seara dos litígios climáticos, evidenciando que a matéria, 
antes objeto apenas de debates científicos, vem tomando corpo nos Tribunais, 
forçando um posicionamento do Poder Judiciário. 

Trata-se, sem dúvida, de um terreno fértil e ainda inexplorado com 
amplitude, o qual exigirá dos operadores do direito um agir em sintonia com 
a evolução da ciência, estimulando decisões progressistas para a tutela do direito 
fundamental ao clima estável e seguro.

3 Projeção dos Litígios Climáticos em Âmbito Global

O relatório Global Climate Change Litigation Report – 2020 Status Review40 
fornece uma visão geral do cenário atual dos litígios climáticos em todo o 
mundo, pois, além de atualizar o relatório de 2017, constata um rápido au-
mento dessa espécie de litígios, pois o número de casos quase duplicou em 
2020. Nesse sentido, dados atualizados do relatório 2020 apontam a existência 
de 1.550 casos de litígios climáticos espalhados por 38 países diversos, sendo 
1.200 ações apenas nos Estados Unidos (77%), seguido da Austrália, com 97 
casos e Reino Unido, com 58. A título comparativo, o relatório indica que no 
ano de 2017 havia 884 casos de litígios climáticos distribuídos em 24 países, 
sendo 654 nos Estados Unidos (73%).

40 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (2020). Global Climate Litigation Report 2020, 
Status Review. Nairobi. Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 9 mar. 2021.
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Tais projeções demonstram que os operadores do direito e principal-
mente os Tribunais estão sendo instados a debater o tema sob o prisma jurídico 
e assim proferir decisões que possibilitem a formação de standard-cases sobre 
a complexa matéria.

Por outro viés, a crescente evolução de casos climáticos possibilita novos 
paradigmas, inclusive estimulando a transição das atuais fontes energéticas 
poluidoras para matrizes sustentáveis, além da descarbonização da economia41, 
pois conforme acentuado pela Diretora Executiva da Unep, Inger Andersen, o 
novo relatório Global Climate Change Litigation Report – 2020 “mostra como os 
litígios climáticos estão a obrigar os governos e os empresários a buscar obje-
tivos mais ambiciosos de mitigação e de adaptação às alterações climáticas”42.

Entretanto, poderosos interesses econômicos que pautam a sociedade 
de consumo ainda inibem as iniciativas climáticas das nações para enfrentar 
o desafio das emissões de gases de efeito estufa (GEE), dificultando a imple-
mentação de políticas públicas eficazes. 

Não obstante, preocupadas com o cenário que desponta no horizonte, 
entidades de classe, instituições públicas e organizações não governamentais 
(ONGs) vêm provocando os Tribunais para a efetiva aplicação das leis cli-
máticas existentes, inserção e integração da ação climática nas leis ambientais, 
definições mais precisas dos direitos, obrigações legais e fundamentais sobre 
o clima, além da responsabilização civil pelos danos climáticos.

Nesse norte, o Global Climate Change Litigation Report – 2020 fornece 
não apenas uma visão geral sobre os litígios climáticos, como também indi-
ca as tendências globais das ações que vêm sendo direcionadas às Cortes43. 
Dentre as principais tendências trazidas no relatório sobre os litígios climá-
ticos, pode-se destacar: a) o número crescente de ações com base na violação 
dos direitos fundamentais e humanos consagrados no direito internacional 
e constituições nacionais; b) a invocação das leis infraconstitucionais e das 
políticas relacionadas ao clima elaboradas no âmbito governamental; c) ações 
tendentes a descontinuar ou evitar a proliferação da indústria dos combustí-
veis fósseis44; d) a responsabilização civil das empresas emissoras pelos danos 

41 Sobre uma profunda descarbonização na economia com a utilização de instrumentos legais, ver: GERRARD, 
Michael; DERNBACH, John. Legal pathways to deep decarbonization in the United States. Washington: Enviromental 
Law Institute, 2018.

42 Global Climate Litigation Report: 2020, p. 4.

43 Sobre o tema, ver a excelente obra: LYSTER, Rosemary. Climate justice and disaster law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016.

44 Quanto ao assunto, pontua Sachs: “Temos que realizar uma espécie de ‘transplante do coração’, substituindo o 
coração palpitante da energia de combustíveis fósseis por uma alternativa baseada em energia com baixas emissões 
de carbono” (SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015. p. 419).
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causados em virtude do aquecimento global; e) o objetivo de correção das 
políticas públicas, em virtude de falhas comissivas e omissivas, que implicam 
em medidas de adaptação e de mitigação; f) ordens mandamentais para que 
as empresas divulguem detalhadamente os riscos climáticos decorrentes de 
suas atividades; g) a correção de informações falsas e imprecisas divulgadas 
pelos emissores que visam apenas desinformar a sociedade45.

Por via adversa, o avanço dos litígios climáticos também enriquece o 
debate sobre tão complexo tema, propicia a modernização dos sistemas norma-
tivos sobre a matéria, fomenta a conscientização da comunidade global sobre 
as mudanças do clima e suas consequências. Disso resulta a formatação de um 
rico arcabouço normativo (legal e jurisprudencial) cada vez mais consistente, 
multidisciplinar e coerente com a realidade fática. 

Além disso, como consequência, os litígios climáticos forçam uma re-
gulação ambiental mais criteriosa e estimulam ações de governança climática, 
pois também visam pressionar o Estado Legislador, o Estado Administrador e 
os entes privados a cumprirem o compromisso mundial de garantir um clima 
adequado. E sendo pautada pelos avanços tecnológicos, “(...) a previsibilidade 
acerca dos padrões climáticos torna-se mais factível, o que possibilita respon-
sabilizar entes públicos e privados pela não adoção de medidas precatórias e 
preventivas que poderiam vir a evitar danos altamente previsíveis”46.

Nesse prisma, verifica-se que quanto mais avança a ciência, e conso-
lidam-se conceitos e definições sobre o aquecimento global e as suas conse-
quências, mais fundamentos possuem os Tribunais para responsabilizar os 
demandados, afastando teorias negacionistas que pregam a inexistência do 
aquecimento global.

Por seu turno, os litígios climáticos podem atenuar as alterações climá-
ticas e igualmente avançar nas ações de mitigação e adaptação, fortalecendo 
os princípios da precaução e da prevenção, propiciando a concretização das 
políticas públicas climáticas. 

Deve-se enfatizar que as pessoas mais vulneráveis ou mais afetadas pelas 
alterações climáticas são justamente aquelas inseridas em grupos cujos direitos 
fundamentais são rotineiramente violados e ameaçados, pois geralmente vivem 
em regiões áridas, fixam moradia em áreas de risco e com precária infraestru-
tura, estando mais expostas aos eventos climáticos extremos em virtude de 

45 Global Climate Litigation Report: 2020, p. 13-26.

46 WEDY, Gabriel. Litígios climáticos: de acordo com o direito brasileiro, norte-americano e alemão. Salvador: Juspodivm, 
2019. p. 34-36.
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sua acentuada vulnerabilidade. Necessário, portanto, que esses grupos mais 
afetados tenham pleno acesso a um processo judicial climático adequado, 
com duração razoável, e que os seus pedidos sejam julgados, formal e subs-
tancialmente, de modo justo, com observância das normas constitucionais e 
pactos internacionais.

Aliás, conforme enfatiza David R. Boyd, Relator Especial sobre Direitos 
Humanos e Meio Ambiente do Alto Comissariado da ONU, “o ar limpo é 
um direito humano”, frisando que a poluição do ar e as alterações do clima 
violam o direito ao meio ambiente saudável e sustentável, pois ambos são 
essenciais para a vida, a saúde, a dignidade e o bem-estar humanos47.

Contudo, pertinente destacar que os grandes poluidores e emissores 
continuam a oferecer obstáculos processuais para dificultar ou impedir sua 
responsabilização, invocando a ilegitimidade para a causa, discussões sobre o 
foro competente e a tão combalida alegação de violação do princípio da se-
paração dos poderes no sentido de que ao Poder Judiciário é vedado intervir 
em políticas públicas climáticas.

Trata-se, portanto, de um desafio hercúleo aos operadores do direito, 
pois é chegado o momento de compelir as nações a assumir os compromissos 
assumidos em busca da implementação eficaz das políticas, estratégias, planos 
e mecanismos voltados à mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas. 

4 O Papel do Poder Judiciário e do Ministério Público Frente aos 
Litígios Climáticos

Atento à problemática oriunda da mudança do clima, o Poder Judiciário 
vem sendo provocado pelos entes legitimados a adotar medidas de enfrenta-
mento contra o aquecimento global e assim concretizar o direito fundamental 
ao clima estável em decorrência da crise climática e da omissão dos demais 
poderes estatais. Com efeito, a atual moldura do Estado Ambiental de Direito, 
concretizado não apenas por Constituições progressistas, mas também por 
ações afirmativas de um Estado-Juiz independente, se revela essencial para 
combater o aquecimento global e suas externalidades negativas.

Necessário pontuar que a defesa da integridade do sistema climático 
realça o dever estatal de proteção ambiental, admitindo a intervenção do 

47 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council Fortieth session, 2019. A/HRC/40/55, Issue of 
human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. Disponível em: https://
undocs.org/en/A/HRC/40/55. Acesso em: 16 mar. 2021.



 Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico Nº 96 – Jun-Jul/2021 – Doutrina132

Poder Judiciário em caso de proteção ambiental deficiente ou insuficiente, 
decorrente de ações ou omissões governamentais, conforme já assentou o 
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao proferir seu voto 
na ADI 4.901/DF:

“Com efeito, emerge do próprio art. 225 de nossa Lei Fundamental o dever 
constitucional de proteção ao meio ambiente, que incide não apenas sobre 
a própria coletividade, mas, notadamente, sobre o Poder Público, a quem se 
impõe o gravíssimo encargo de impedir, de um lado, a degradação ambiental 
e, de outro, de não transgredir o postulado que veda a proteção deficiente 
ou insuficiente, sob pena de intervenção do Poder Judiciário, para fazer 
prevalecer o mandamento constitucional que assegura a incolumidade do 
meio ambiente e para neutralizar todas as ações ou omissões governamentais 
de que possa resultar a fragilização desse bem de uso comum do povo (...).”48

De igual forma, emerge o papel fundamental do Ministério Público 
para enfrentar a crise climática e buscar soluções concretas aos desafios que 
despontam no cenário contemporâneo. Seguindo essa vertente, o Ministério 
Público brasileiro, enquanto função essencial à justiça e vocacionada à salva-
guarda do meio ambiente equilibrado, possui plenas condições de assumir o 
protagonismo na defesa do direito fundamental ao clima estável.

É certo que a partir da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change), 
promulgada pelo Brasil por meio do Decreto nº 2.652/98, o país assumiu 
compromissos internacionais voltados ao combate das mudanças e variabili-
dades climáticas. Tais compromissos foram ampliados pelo advento da Política 
Nacional da Mudança do Clima (Lei nº 12.187/09) e pela posterior adesão, 
pelo Brasil, ao Acordo de Paris, ratificado e promulgado por meio do Decreto 
Legislativo nº 140/2016 e do Decreto nº 9.073/2017. No mesmo norte, ao 
aderir à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
o Brasil também se comprometeu a adotar medidas para combater o aqueci-
mento global, notadamente pela inclusão do tema no ODS 13 (tomar medidas 
urgentes para combater a mudança climática e seus impactos). 

Contudo, não obstante esse plexo normativo já existente, no plano fá-
tico o Brasil vem se omitindo sistematicamente a cumprir os compromissos 
assumidos, dificultando a implementação das diretrizes voltadas a combater o 
aquecimento global. Como consequência, projeta-se uma clara perspectiva de 

48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.901/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.02.2018.
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intensificação de litígios climáticos no país nos próximos anos, fator que exi-
girá acurada atuação dos entes legitimados, sobretudo do Ministério Público.

Sem embargo das hipóteses de judicialização, com esteio nos princí-
pios da precaução e da prevenção, o Ministério Público, juntamente com o 
Poder Judiciário, vem avançando na temática ambiental através de medidas 
instrumentais. Nesse norte, o Conselho Nacional do Ministério Público e o 
Conselho Nacional de Justiça editaram a Portaria Conjunta CNMP/CNJ nº 
1/2019, instituindo o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas 
e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão49.

Posteriormente, ampliando o objeto outrora estabelecido, a Portaria 
Conjunta CNJ/CNMP nº 4/2020 incluiu no Observatório Nacional sobre 
Questões Ambientais as “VI – migrações e Refúgios – ODS 10” e o “VII – des-
florestamento da Amazônia Legal – ODS 13 e 15”50. A inclusão desses temas 
no documento evidencia o propósito do CNMP e do CNJ em promover o 
aperfeiçoamento do sistema de justiça e a definição de prioridades visando 
conferir eficácia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o 
ODS 13, que trata especificamente das mudanças climáticas.

Os fundamentos dessa ação articulada do CNMP e do CNJ envolvem 
a necessidade de dar efetivo acesso à justiça para os cidadãos atingidos por 
catástrofes ambientais e o aumento do número de fatos de grande repercussão 
ambiental, econômica e social que devem ter atenção prioritária do Poder 
Judiciário e do Ministério Público. Ao editar o ato, considerou-se ainda a 
necessidade de garantia dos direitos fundamentais e do devido processo legal 
previstos na Constituição Federal de 1988 e no artigo 8º da Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, inclusive no que tange à 
proteção da água, da vida, dos direitos humanos e do meio ambiente, o que 
abrange, por certo, as questões climáticas.

Para tal mister, estabeleceu-se como metas a integração institucional 
entre Ministério Público e Poder Judiciário com o objetivo de elaborar estu-
dos e propor medidas concretas de aperfeiçoamento do sistema nacional de 
justiça, nas vias extrajudicial e judicial, para enfrentar situações concretas de 

49 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas 
e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Portarias_Presidencia_nova_versao/2019/2019.Portaria--Conjunta--CNMP-CNJ.01.2019-1.pdf. Acesso em: 13 mar. 
2021.

50 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria Conjunta CNJ/CNMP nº 4/2020. Disponível 
em: https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/7383. Acesso em: 13 mar. 2021.
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alta complexidade, grande impacto e elevada repercussão ambiental, econô-
mica e social.

Dentre as várias diretrizes estabelecidas pelo Observatório Nacional, 
merecem destaque: o levantamento de dados estatísticos relativos ao núme-
ro, tramitação, sanções impostas e outros dados relevantes sobre medidas 
extrajudiciais e judiciais de grande repercussão, o que certamente abrangerá 
os litígios climáticos; o monitoramento do trâmite e a solução das medidas 
extrajudiciais e das ações judiciais de grande impacto e repercussão; a adoção 
de medidas concretas e normativas aperfeiçoar os procedimentos extraju-
diciais e reforçar a efetividade dos processos judiciais relativos a fatos de 
grande impacto e repercussão, incluindo a implantação e modernização de 
rotinas, prioridades, organização, especialização e estruturação dos órgãos 
competentes do Poder Judiciário e do Ministério Público; a integração entre 
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, com a participação 
de outros segmentos do poder público, da sociedade civil, das comunidades 
e outros interessados, para a discussão de temas incluídos nas atividades do 
Observatório; a realização de estudos e a proposição de outras medidas para 
monitoramento das demandas de alta repercussão ambiental, econômica e 
social; o estabelecimento de um intercâmbio com instituições e especialistas, 
inclusive acadêmicas e organizações da sociedade civil, do país e do exterior, 
que atuem nas referidas temáticas; a cooperação judicial e institucional com 
Tribunais, Órgãos do Ministério Público e outras instituições, nacionais ou 
internacionais.

Outra ação conjunta e extremamente relevante também foi firmada 
em 2019, quando o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Organização das Nações Unidas 
(ONU) formalizaram o Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Ministério Público51, definindo 
estratégias operacionais, cooperação técnica, compartilhamento de conheci-
mentos e informações para alcançar os ODS. 

O documento reconhece que os poderes públicos devem promover o 
desenvolvimento sustentável nas dimensões social, econômica, ambiental e 
institucional, unindo esforços para a implementação dos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. De igual forma, o pacto 
reafirma a necessidade de alinhar os instrumentos de planejamento e gestão, 

51 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Ministério Público. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/
images/Termosdecooperacao/pactoODS2030.pdf. Acesso em: 12 mar. 2021.
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voltados ao aprimoramento e integração de metas do Poder Judiciário e do 
Ministério Público para alcançar os ODS.

Em complemento ao referido pacto, ressalte-se, inclusive, que a Meta 
9 do Judiciário brasileiro, fixada em 2020, almeja integrar a Agenda 2030 ao 
Poder Judiciário (STJ, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e 
Justiça Militar da União e dos Estados), evidenciando-se que as pautas am-
bientais vêm sendo tratadas com prioridade institucional.

Em resumo, as ações conjuntas estabelecidas pelo CNMP e do CNJ 
evidenciam que o Sistema de Justiça brasileiro vem atuando de forma estra-
tégica visando conferir maior eficácia e, sobretudo, efetivação das políticas 
públicas ambientais no país. 

Portanto, constitui missão primordial dos operadores de direito, no-
tadamente do Ministério Público, enquanto órgão legitimado a tutelar os 
interesses metaindividuais, de adotar medidas concretas voltadas a combater as 
causas e efeitos das mudanças climáticas, conforme diretrizes constitucionais 
e infraconstitucionais.

Nesse norte, ao delegar ao Ministério Público o dever institucional de 
velar pela proteção do meio ambiente, a Constituição Federal elegeu o Parquet 
como um dos principais atores incumbidos de fiscalizar a implementação 
da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, do Acordo de Paris e dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável52.

Ainda quanto ao enfrentamento do tema, importante destacar que a 
Associação Brasileira de Ministério Público do Meio Ambiente – Abrampa, 
vem desenvolvendo em parceria com o Instituto Clima e Sociedade – ICS o 
Projeto Mudanças Climáticas em Ação53.

O projeto ressalta que a emergência climática envolve um desafio sem 
precedentes e de escala global, pois a gradativa elevação da temperatura do 
planeta vem produzindo eventos climáticos de grande intensidade, ameaçando 
de forma grave a vida no planeta. Na visão da Abrampa, o combate à emer-
gência climática constitui prioridade absoluta, sendo impositivo que o Brasil 
confira plena efetividade à Política Nacional sobre Mudanças do Clima, pois 
embora instituída há mais de dez anos, a Lei nº 12.187/09 ainda não teve seus 

52 Sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, vide: WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável na era 
das mudanças climáticas: um direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2018. 

53 ABRAMPA. Projeto Mudanças Climáticas em Ação. Disponível em: https://abrampa.org.br/abrampa/site/index.
php?ct=conteudoEsq&id=933. Acesso em: 13 mar. 2021.
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princípios, objetivos e diretrizes amplamente traduzidos em prática por ações 
de Governança Ambiental.

Nessa vertente, o Projeto Mudanças Climáticas em Ação pretende 
fortalecer a atuação do Ministério Público brasileiro no enfrentamento dos 
desafios que envolvem a emergência climática, sobretudo mediante realização 
e difusão de conhecimento especializado, de debates qualificados e promoção 
de medidas jurídicas voltadas à implementação de políticas climáticas ade-
quadas e eficientes e âmbito nacional. Nesse contexto, o projeto destaca que 
a complexidade do tema exige uma ampla capacitação de todo o Ministério 
Público brasileiro para que possa atuar lastreado em ações e instrumentos 
jurídicos eficazes voltados à prevenção, mitigação e adaptação climática.

Avançando sobre a temática, o projeto desenvolvido pela Abrampa tam-
bém pretende disponibilizar ferramentas apropriadas ao Ministério Público e 
aos demais órgãos públicos ambientais para permitir que os impactos e danos 
climáticos sejam levados em consideração nos processos administrativos de 
licenciamento ambiental, em especial de atividades e empreendimentos com 
grande potencial degradador ou poluidor do meio ambiente. 

Outra iniciativa relevante foi a recente celebração de Termo de Cooperação 
Técnica nº 29/2021 entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Asso-
ciação Brasileira de Ministério Público do Meio Ambiente (Abrampa)54. O 
objeto do termo é a cooperação técnico-científica e institucional, com vistas 
ao intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à imple-
mentação de ações conjuntas ou de apoio mútuo que tenham como objetivos 
o aperfeiçoamento da governança ambiental, a expansão do conhecimento 
voltado para a proteção ao meio ambiente e o aprimoramento da atuação 
dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Certamente, o 
referido mecanismo propiciará uma maior interlocução entre as instituições 
para o enfrentamento adequado de questões ambientais de alta complexidade, 
a exemplo das mudanças climáticas. 

Portanto, evidencia-se a latente preocupação de instituições que com-
põem o sistema de justiça em conferir efetividade à legislação ambiental, 
buscando aperfeiçoar seus mecanismos e instrumentos de atuação para fazer 
frente aos novos desafios que envolvem a temática, nos quais se incluem o 
aquecimento global e os litígios climáticos. Conforme enfatiza Cappelli, “é 
inegável que a mudança do clima é uma realidade. Por isso, incumbe aos 

54 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Termo de Cooperação Técnica CNJ/ABRAMPA nº 29/2021. Disponível 
em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/03/TCOT-029_2021.pdf. Acesso em: 14 mar. 2021.
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operadores do Direito e ao Ministério Público, em especial, trazê-la à tona”55, 
devendo o Parquet aprimorar sua atuação, inserindo a temática das mudanças 
climática dentre suas prioridades institucionais.

De igual modo, o avanço do debate jurídico sobre o aquecimento glo-
bal demonstra que o Poder Judiciário, enquanto guardião das leis, deve estar 
atento aos novos cenários da crise climática, pois já vem sendo provocado a 
pronunciar-se sobre o direito ao clima estável como um bem coletivo difuso 
e passível de proteção jurídica.

Sobre as políticas climáticas, Lameira destaca que os principais atores 
responsáveis pela sua implementação são os Poderes Legislativo e Executivo, 
aos quais incumbe a tarefa de criar e implementar ações de mitigação e adapta-
ção em resposta à crise climática. Contudo, ressalta que tais ações nem sempre 
são efetivadas pelos citados poderes por envolver medidas mais drásticas que 
encontram resistência em determinados setores da sociedade. Disso resulta a 
importância da atuação do Estado-Juiz em suprir a inércia dos demais poderes, 
afirmando que o Judiciário tem um importante papel a cumprir no campo 
do aquecimento global56.

Sobre a temática, pontue-se que esse espaço de atuação do Estado-Juiz 
não viola a separação dos poderes e muito menos representa a usurpação da 
competência dos demais entes, pois conforme Barroso, o Judiciário é o guar-
dião da Constituição e deve conferir eficácia aos seus mandamentos “(...) em 
nome dos direitos fundamentais, dos valores e procedimentos democráticos, 
inclusive em face dos outros Poderes. Eventual atuação contramajoritária, 
nessas hipóteses, se dará a favor, e não contra a democracia”57.

Dessa forma, a crise climática envolve um dos maiores desafios da so-
ciedade contemporânea, sendo capaz de colocar em risco as gerações presentes 
e principalmente as futuras, sendo exigível, em nome da sustentabilidade 
do planeta, que o sistema de justiça seja protagonista na adoção de medidas 
eficazes destinadas a garantir o direito fundamental ao clima estável e seguro.

55 CAPPELLI, Silvia. Reflexões sobre o papel do Ministério Público frente à mudança climática: considerações sobre 
a recuperação das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, v. 14, 
n. 56, p. 280-312, out./dez. 2009. In: RT Online, Thomson Reuters, p. 1-19.

56 LAMEIRA, Vinícius Bernardo. Mudanças climáticas: estratégias de litigância e o papel do judiciário no combate às 
causas e efeitos do aquecimento global no contexto brasileiro. Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n. 80, 
maio/ago. 2016, p. 79-109.

57 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, 
v. 5, n. 1, 2012, p. 23-32.
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Considerações Finais

O primado constitucional do direito ao meio ambiente equilibrado 
(art. 225 da CF/88) abrange o direito ao clima estável, elevado à categoria de 
direito fundamental de terceira geração ou de novíssima dimensão, conforme 
reiteradamente reconhecido, em relação ao primeiro, pelo Supremo Tribunal 
Federal.

Os efeitos deletérios das mudanças do clima podem ser nefastos, 
sendo capazes de promover o desequilíbrio planetário que se desenvolveu 
gradativamente há séculos. O grande desafio na Era das Mudanças Climáticas 
é encontrar soluções equânimes que permitam o pleno desenvolvimento 
sustentável em todas as suas dimensões, incluindo o direito ao clima estável, 
seguro e equilibrado. 

A crise climática desponta novas perspectivas no cenário jurídico, 
pois há uma manifesta tendência de ajuizamento de litígios climáticos em 
todo o mundo em virtude de ações e omissões, estatais e privadas, envol-
vendo a não implementaçção de políticas públicas eficazes, do aumento de 
emissões dos gases de efeito estufa e multiplicação de riscos oriundos do 
aquecimento global.

Portanto, evidencia-se que o Sistema de Justiça deve estar efetivamente 
comprometido e atento aos novos desafios que envolvem o aquecimento 
global, possibilitando a construção de paradigmas visando conferir plena efi-
cácia à legislação que disciplina as mudanças climáticas, notadamente pelos 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

A temática igualmente realça o poder-dever do Ministério Público 
em promover todas as medidas postas ao seu alcance para a defesa do direito 
fundamental ao clima estável, notadamente pelo fato de que o arcabouço 
constitucional e infraconstitucional sobre a matéria fornece subsídios para a 
busca da prestação jurisdicional.

Imperioso, nesse contexto, que o clima seguro seja tratado como um 
direito fundamental do cidadão e um dever estatal de proteção, sendo premente 
a necessidade de proteger a integridade do sistema climático, pois conforme 
enfatiza a Política Nacional sobre Mudanças do Clima (art. 3º, I), todos têm 
o dever de atuar para a redução dos impactos decorrentes das interferências 
antrópicas sobre o sistema climático em benefício das presentes e futuras 
gerações.
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