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RESUMO  
 
GASPERI, Janyara Inês. Mobilidade humana induzida por mudanças climáticas: uma narrativa 
jurídica a partir do princípio da preocupação comum da humanidade. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 2021. 123p. 
 

As mudanças climáticas representam o maior risco da modernidade do Antropoceno e 
repercutem sobre o padrão da mobilidade humana, que passa a ter a ação antropogênica sobre 
o clima como um gatilho para migração. O risco de uma crise migratória futura alçou a 
mobilidade humana induzida por mudanças climáticas a uma preocupação comum da 
humanidade, impondo a toda comunidade internacional o dever de cooperação e de observância 
de obrigações erga omnes. No afã de investigar a abordagem que esse princípio atribui à 
mobilidade humana induzida por mudanças climáticas e de agrupá-la à taxionomia proposta 
pela literatura, dividida em abordagens morais, pragmáticas ou híbridas, desenvolve-se o 
problema de pesquisa: que abordagem o princípio da preocupação comum da humanidade 
oferece à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas e em qual classe de narrativas 
jurídicas se enquadra? O objetivo geral da pesquisa foi analisar a mobilidade humana induzida 
por mudanças climáticas a partir do princípio da preocupação comum da humanidade e em qual 
das abordagens propostas pela literatura se enquadra. Estabeleceram-se três objetivos 
específicos: contextualizar as mudanças climáticas e a mobilidade humana como riscos 
inerentes ao Antropoceno, que correspondem a preocupações comuns da humanidade; delimitar 
os critérios de aplicação do princípio da preocupação comum da humanidade sobre a 
mobilidade humana induzida por mudanças climáticas; determinar os pontos deficientes das 
narrativas jurídicas da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, após breve 
exposição de cada vertente. As questões colocadas sob hipótese são: a sociedade moderna 
produz riscos que, por serem globais e irreversíveis, exigem atuação conjunta da comunidade 
internacional; o princípio da preocupação comum da humanidade se aplica à mobilidade 
humana induzida por mudanças climáticas; o princípio da preocupação comum da humanidade 
fornece elementos para uma narrativa híbrida da mobilidade humana induzida por mudanças 
climáticas. Para solução do problema de pesquisa adotou-se, metodologicamente, a abordagem 
qualitativa, norteada pela concepção filosófica pós-positivista. O método de investigação 
empregado é o hipotético-dedutivo e de procedimento monográfico, com base em análise 
bibliográfica e documental. A estratégia de investigação se alinha à teoria fundamentada. A 
apresentação dos resultados foi estruturada em três partes. Na primeira parte, exploraram-se as 
interações entre Antropoceno e modernidade, contextualizando as mudanças climáticas como 
um problema decorrente da ação antrópica no ambiente, que influenciam o padrão dos fluxos 
populacionais, desafiando o Direito a oferecer respostas a partir de riscos e probabilidades. No 
capítulo seguinte, explora-se o conteúdo jurídico do princípio da preocupação comum da 
humanidade, definindo seu conceito, dimensões e âmbito de aplicação e sopesando se ele atende 
às expectativas da abordagem jurídica ideal da mobilidade humana induzida por mudanças 
climáticas. Por fim, catalogam-se as principais narrativas jurídicas da mobilidade humana 
induzida por mudanças climáticas – moral, pragmática ou híbrida –, mencionando-as 
brevemente e destacando as deficiências de cada vertente para, ao final, categorizar-se a 
abordagem extraída do princípio da preocupação comum da humanidade de acordo com as 
classes de narrativas. Conclui-se que o princípio da preocupação comum da humanidade 
fornece uma narrativa jurídica híbrida da mobilidade humana induzida por mudanças 
climáticas, confirmando as hipóteses investigadas. 
Palavras-chave: Migração. Mudanças climáticas. Princípio da preocupação comum da 
humanidade.  
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ABSTRACT  
 
Climate changes represent the greatest risk of the Anthropocene modernity and have 
repercussions on the pattern of human mobility, which starts to have anthropogenic action on 
the climate as a trigger for migration. The risk of a future migratory crisis raised human mobility 
induced by climate changes to a humanity’s common concern, imposing to the entire 
international community the duty of cooperation and the observance of erga omnes obligations. 
In order to investigate the approach that this principle attributes to human mobility induced by 
climate changes and to group it to the taxonomy proposed by the literature, divided in moral, 
pragmatic and hybrid approaches, it develops the research problem: which approach does the 
principle of common concern of humankind offer to human mobility induced by climate 
changes and in which class of legal narratives it fits? The general goal of the research was to 
analyze the human mobility induced by climate changes based on the principle of common 
concern of humankind and in which of the approaches proposed by the literature fits. Three 
specific goals were established: to contextualize the climate changes and the human mobility as 
inherent risks to the Anthropocene, which correspond to humanity’s common concern; to 
delimit the criteria of applications from the principle of common concern of humankind on the 
human mobility induced by climate changes; to determinate the deficient points of the legal 
narratives of the human mobility induced by climate changes, after a brief explanation of each 
aspect. The issues put under hypothesis are: the modern society produces risks that, for being 
global and irreversible, require joint action of the international community; the principle of 
common concern of humankind applies to the human mobility induced by climate changes; the 
principle of common concern of humankind provides elements for a hybrid narrative of the 
human mobility induced by climate changes. To solve the research problem, methodologically, 
a qualitative approach was adopted, guided by the post-positivist philosophical conception. The 
method used in this research is the hypothetical-deductive and monographic procedure, based 
in bibliographic and documentary analysis. The research strategy aligns with the grounded 
theory. The presentation of the results was structured in three parts. In the first part, the 
interactions between the Anthropocene and modernity were explored, contextualizing the 
climate changes as a resulting problem of the anthropic action in the environment, which 
influence the pattern of population flows, challenging the Law to offer answers based on risks 
and probabilities. In the next chapter, the legal content about the principle of humanity’s 
common concern is explored, defining its concept, dimensions and application range and 
counterweighing whether it attends the expectations of the ideal legal approach of the human 
mobility induced by climate changes. Finally, the main legal narratives of human mobility 
induced by climate changes are cataloged – moral, pragmatic or hybrid -, mentioning them 
briefly and highlighting the deficiencies of each aspect to, in the end, categorize the extracted 
approach of the principle of common concern of humankind according to the narratives classes. 
It is concluded that the principle of common concern of humankind provides a hybrid legal 
narrative of human mobility induced by climate changes, confirming the investigated 
hypophysis. 
Keywords: Migration. Climate change. Principle of common concern of humankind.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O aquecimento global é um fenômeno natural que, na época geológica do Holoceno, 

contribuiu à estabilidade climática do planeta, viabilizando o desenvolvimento das sociedades. 

Com os novos riscos do processo de desenvolvimento, impulsionados pela globalização 

e pelo avanço tecnológico, essa estabilidade climática do planeta foi colocada em xeque. Tais 

riscos não se limitam geograficamente e nem se projetam sobre grupos específicos, 

representando ameaças globais, extraterritoriais e independentes de classe social ou situação 

econômica do país, embora afetem diferentemente a ricos e pobres, exigindo ação coletiva da 

comunidade internacional para enfrentamento eficaz. 

Mais do que indicar a mudança do contexto das sociedades humanas, a natureza desses 

riscos sugere um novo período da história do planeta, marcado pela ação do homem sobre os 

sistemas terrestres, o qual se convencionou chamar de Antropoceno, ainda não reconhecido 

formalmente como uma nova época geológica, mas que está sob investigação da comunidade 

estratigráfica internacional. 

As mudanças climáticas representam o maior risco da modernidade do Antropoceno e 

repercutem sobre o padrão da mobilidade humana, que passa a ter as mudanças climáticas 

ocasionadas por ação antrópica como um gatilho para migração. 

A ação antrópica é o ponto que distingue a migração induzida pelo clima, fenômeno 

social histórico decorrente do câmbio climático natural, da mobilidade humana motivada por 

mudanças climáticas, estas determinadas pela intervenção humana no sistema terrestre. Por se 

tratar de um risco criado e intensificado pelo homem, é possível impedir que o fenômeno natural 

da migração se intensifique e se torne massivo, cenário projetado com base nos níveis atuais de 

emissões de gases de efeito estufa. 

O risco de intensificação dos deslocamentos humanos massivos induzidos por mudanças 

climáticas é causa de preocupação da comunidade internacional, reconhecido pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), autoridade científica responsável por 

compilar os estudos sobre câmbio climático e orientar a elaboração de políticas públicas e 

estratégias jurídicas de enfrentamento. 

Tanto o câmbio climático quanto a mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas são preocupações comuns da humanidade, por seu caráter extraterritorial e por 

desafiar ações coletivas e concatenadas da comunidade internacional, não somente voltadas a 

resguardar os direitos humanos das pessoas em deslocamento, mas sobretudo para evitar que os 

fluxos migratórios se transmudem em crise humanitária e política por ausência de medidas de 



12 

mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação das comunidades vulneráveis 

às mudanças inevitáveis do clima. 

Ao se reconhecer a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas como uma 

preocupação comum da humanidade, invoca-se a aplicação do princípio emergente: o princípio 

jurídico da preocupação comum da humanidade, que impõe aos Estados o poder-dever de agir 

diante de problemas globais de alta complexidade, que não respeitam fronteiras nacionais, 

possuem aptidão para irradiar prejuízos graves e irreversíveis a toda humanidade e dependem 

de ação coletiva e orquestrada de todos os países para solução adequada. 

Quando invocado, o princípio da preocupação comum da humanidade reflete o dever de 

cooperação e impõe obrigações erga omnes, convocando a atuação dos países 

independentemente de tratado ou acordo internacional, pois os interesses em jogo são sensíveis 

a toda comunidade internacional. 

A faceta intertemporal da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas e o 

problema de ação coletiva no enfrentamento do risco de uma crise migratória futura, cuja 

probabilidade de realização varia de acordo com as medidas contemporâneas de redução de 

emissões de gases de efeito estufa e de adaptação dos países vulneráveis aos efeitos inevitáveis 

das mudanças climáticas, desafia o Direito a oferecer respostas baseadas em risco e 

probabilidade e que, além de considerar as peculiaridades desse fenômeno social de origem 

multicausal, com gatilho climático de ação antropogênica e efeitos intertemporais, apresente 

soluções de abrangência global, que resolvam o problema de ação coletiva da comunidade 

internacional. 

Tal missão foi bravamente encarada pelo Direito, que já se mobilizou para oferecer 

respostas adequadas às questões decorrentes da mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas, as quais variam de acordo com a agenda internacional consultada, mas que foram 

agrupadas pela literatura em narrativas jurídicas morais e pragmáticas, embora já diagnosticada 

a necessidade de desenvolvimento de uma abordagem híbrida, que associasse ambas as classes. 

É com o intento de investigar a abordagem que o princípio da preocupação comum da 

humanidade atribui à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas e de agrupá-la à 

taxionomia proposta pela literatura, que divide as abordagens em morais, pragmáticas ou 

híbridas, que o presente trabalho se desenvolve.  

A pesquisa se orientou no entorno do seguinte problema: que abordagem o princípio da 

preocupação comum da humanidade oferece à mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas e em qual classe de narrativas jurídicas se enquadra? 
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A partir do problema de pesquisa, define-se como objetivo geral analisar a mobilidade 

humana induzida por mudanças climáticas a partir do princípio da preocupação comum da 

humanidade e em qual das abordagens propostas pela literatura se enquadra.  

Para alcançar o objetivo geral e solucionar o problema de pesquisa, estabeleceram-se 

três objetivos específicos: contextualizar as mudanças climáticas e a mobilidade humana como 

riscos inerentes ao Antropoceno, que correspondem a preocupações comuns da humanidade; 

delimitar os critérios de aplicação do princípio da preocupação comum da humanidade sobre a 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas; determinar os pontos deficientes das 

narrativas jurídicas da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, após breve 

exposição de cada vertente. As questões colocadas sob hipótese no presente são: a sociedade 

moderna produz riscos que, por serem globais e irreversíveis, exigem atuação conjunta da 

comunidade internacional; o princípio da preocupação comum da humanidade se aplica à 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas; o princípio da preocupação comum da 

humanidade fornece elementos para uma narrativa híbrida da mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas. 

No que se refere à metodologia empregada, adotou-se a abordagem qualitativa, norteada 

pela concepção filosófica pós-positivista. 

A escolha do método científico é coerente com as questões colocadas sob hipótese e 

com a problemática da presente pesquisa, que exigiu os seguintes passos: a um, delimitar as 

especificidades desse fenômeno social e os pontos sobre os quais o Direito é convocado a 

oferecer respostas; a dois, estabelecer a hipótese de incidência e as consequências da aplicação 

do princípio da preocupação comum da humanidade; a três, destacar os traços definidores das 

demais abordagens jurídicas da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas para só 

então classificar a narrativa extraída do princípio da preocupação comum da humanidade à luz 

da taxionomia proposta pela literatura – moral, pragmática ou híbrida. 

O método de investigação empregado é o hipotético-dedutivo e de procedimento 

monográfico, com base em análise bibliográfica e documental. 

Quanto às técnicas de pesquisa, que correspondem à forma de coleta, análise e 

interpretação dos dados, efetuou-se o levantamento bibliográfico e a análise e interpretação de 

documentos internacionais, sobretudo da Organização das Nações Unidas. 

Lançou-se mão da teoria do diálogo de fontes por complementariedade na coleta, análise 

e interpretação dos dados, porque permite que microssistemas distintos de Direito Internacional 

conversem entre si, complementando-se reciprocamente. A adoção dessa teoria se justifica 

porque a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas é um fenômeno social 
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complexo, multicausal e global, que se espraia em diversos níveis de governança (local, 

regional, nacional e transnacional) e sob diversas áreas do conhecimento e ramos do Direito. 

Buscando reduzir as especificidades do fenômeno social da mobilidade induzida pelo 

clima e delimitar o âmbito de aplicação do princípio da preocupação comum da humanidade 

empregou-se uma abordagem de cima para baixo (top-down), que, metodologicamente, 

demonstrou-se a mais eficiente para reunião das características importantes a partir de um 

fenômeno amplo, multicausal e com impactos potenciais sob diversas áreas. 

Após a redução das especificidades desse fenômeno social, mapearam-se os pontos que 

precisam ser abordados pelo Direito para se evitar futuras crises humanitária e política. Essa 

função prospectiva que as Ciências Jurídicas assumiram em tempos de Antropoceno somente 

se viabiliza por meio de uma abordagem coerente com os critérios de justiça intergeracional, 

que se ocupa da redistribuição dos riscos da sociedade moderna e da equidade entre gerações. 

A teoria da sociedade de risco de Ulrich Bech e as teorias de justiça de Nancy Fraser, Amartya 

Sen, Axel Gosseries, David Schlosberg e Edith Brown Weiss constituem a base filosófica 

subjacente à definição dos pontos que devem ser abordados pelo Direito nas questões inerentes 

à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas. 

A estratégia de investigação adotada se alinha à teoria fundamentada. 

A análise dos dados foi intuitivamente construída a partir das particularidades da 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas para os temas gerais e as interpretações 

feitas na pesquisa. 

A apresentação dos resultados foi estruturada em três partes. 

Na primeira parte, exploraram-se as interações entre o Antropoceno e a modernidade, 

contextualizando as mudanças climáticas como um problema decorrente da ação antrópica no 

ambiente, que influenciam o padrão dos fluxos populacionais, desafiando o Direito a oferecer 

respostas a partir de riscos e probabilidades. Para tanto, foram mapeados os motivos que tornam 

a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas um fenômeno distinto dos demais 

fluxos populacionais, fixando-se, com base nisso, os critérios de uma abordagem jurídica ideal. 

No capítulo seguinte, explora-se o conteúdo jurídico do princípio da preocupação 

comum da humanidade, definindo seu conceito, dimensões e âmbito de aplicação e sopesando 

se ele atende às expectativas da abordagem jurídica ideal da mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas, isto é, se fornece ou não respostas jurídicas adequadas às peculiaridades 

do fenômeno populacional – que é multicausal, intertemporal e de proporções geográficas 

globais. 

Posteriormente, catalogam-se as principais narrativas jurídicas da mobilidade humana 
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induzida por mudanças climáticas – moral, pragmática ou híbrida –, de acordo com a 

taxionomia proposta pela literatura, mencionando-as brevemente e destacando as deficiências 

de cada vertente para, ao fim e ao cabo, categorizar-se a abordagem extraída do princípio da 

preocupação comum da humanidade de acordo com as classes de narrativas. 

O interesse pessoal no estudo desse tema surgiu a partir da constatação da expressiva 

migração de haitianos na região de Chapecó, que foi intensificada por um desastre ambiental 

(um terremoto ocorrido no Haiti, no ano de 2010). Esse fato, guardadas as diferenças causais, 

despertou-me à responsabilização internacional dos danos das vítimas de eventos climáticos 

antropogênicos, mas as investigações sobre o assunto desembocaram na necessidade de 

imposição de obrigações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação das 

comunidades vulneráveis aos efeitos inevitáveis do câmbio climático, medidas que encontram 

empecilho no problema de ação coletiva. A busca por respostas ao problema de ação coletiva 

conduziu-me ao estudo da preocupação comum da humanidade, que mudou os rumos da minha 

pesquisa, inicialmente pautada nos princípios da precaução e das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, e respectivas capacidades. 

A relevância acadêmica da pesquisa decorre da necessidade de solução do problema de 

ação coletiva da comunidade internacional em questões de preocupação comum da humanidade, 

dentre as quais está a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, que se 

caracterizam por sua complexidade e extraterritorialidade. 

No âmbito social, o tema também se demonstra importante, porque a mobilidade 

humana causada por estresse climático já representa um dos grandes fatores de migração e é 

geralmente suportada por comunidades mais vulneráveis, intensificando o quadro de injustiça 

intra e intertemporal. 

Sob a perspectiva teórica, a pesquisa se justifica para fornecer contribuições no 

tratamento internacional da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas e na 

construção de um sistema de responsabilização internacional por mudanças climáticas, que 

envolve obrigações erga omnes de redução de emissões de gases de efeito estufa e de mitigação 

dos efeitos adversos do câmbio climático às populações vulneráveis. 

O tema proposto também é importante para Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Unochapecó, para dar continuidade aos estudos já desenvolvidos sobre o assunto na linha de 

pesquisa Direito, Cidadania e Socioambientalismo, como a pesquisa realizada por Patrícia Jung 

(2017) intitulada de “Vítimas do desenvolvimento: enfrentando ‘dogmas’ e confirmando 

‘heresias’”, a dissertação desenvolvida por Andrey Bieger (2018), cujo título é “O campo de 

incidência do princípio da precaução em situação de risco tecnológico”, e a investigação 
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realizada por Thaís Giordani (2020), cunhada de “O princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas e suas respectivas capacidades e a transferência tecnológica internacional 

no âmbito das mudanças climáticas: uma questão de justiça”. 
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2 ANTROPOCENO, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE HUMANA 

 

As mudanças climáticas e as migrações motivadas por estressores ambientais 

desencadeados pela ação humana sob o sistema terrestre, são problemas das sociedades da 

época do Antropoceno, cuja complexidade, assim definida em razão dos riscos que lhe são 

peculiares, desafia as ciências jurídicas contemporâneas. 

Com o intuito de explorar uma abordagem jurídica da mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas a partir do princípio da preocupação comum da humanidade, dedica-se o 

primeiro capítulo a mapear as nuances desse fenômeno populacional e os pontos sobre os quais 

o Direito deve se debruçar. 

 

2.1 DO HOLOCENO AO ANTROPOCENO 

 

O tempo costuma ser medido por duas escalas principais: a escala histórica e a escala 

geológica. A escala histórica afere o tempo a partir da existência da humanidade, portanto uma 

época mais próxima, enquanto a escala geológica mensura o tempo profundo, não computado 

em datas, mas de acordo com taxas1 e eventos distantes da experiência humana (CERVATO; 

FRODEMAN, 2012). 

A idade da Terra é medida pela escala internacional de tempo geológico, documentada 

na Carta Cronoestratigráfica Internacional, definida com base em padrões globais pela 

Comissão Internacional de Estratigrafia, órgão científico com autoridade para estabelecer os 

parâmetros de medição da linha evolutiva do planeta (LEWIS; MASLIN, 2015).2 

Por não comportar delimitação cronológica precisa, o tempo geológico, também 

cunhado de tempo profundo ou pré-quaternário, está dividido em intervalos que marcam fases 

de evolução da Terra (CERVATO; FRODEMAN, 2012). 

 
1 A medição do tempo por taxa ou concentrações de substâncias nas rochas, embora soe estranha a um jurista, é 

comum nas ciências naturais. Conforme Miguel Rubio Godoy (2019), doutor em biologia pela Universidade de 
Bristol, Inglaterra, há 2.500 milhões de anos, os primeiros organismos fotossintéticos começaram a produzir 
oxigênio, acumulando-o na atmosfera paulatinamente; esse acúmulo causou a oxidação de grandes concentrações 
de ferro, as quais deixaram uma camada avermelhada, claramente visível, na crosta terrestre, permitindo a 
aparição de organismos que respiram oxigênio e, assim, modificando a vida no planeta. Outra forma de analisar 
o tempo do planeta através de taxas é mencionado por Paul Crutzen (2002), que, ao fundamentar sua hipótese 
sobre o início do antropoceno, afirma que, por volta de 1784, no final do século XVIII, período que coincide com 
a invenção da máquina a vapor por James Watt, a análise do ar preso no gelo polar revelou concentrações de 
dióxido de carbono e metano, indicando o início do crescimento global. 

2 A Comissão Internacional de Estratigrafia é o órgão científico com autoridade para definir as unidades globais 
da Carta Cronoestratigráfica Internacional, a qual é a base para as unidades da Escala Internacional de Tempo 
Geológico. A escala de tempo geológico atual está disponível em: https://stratigraphy.org/timescale/  
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A divisão dos graus hierárquicos da escala de tempo geológica é decrescente, 

estratificada da seguinte forma: éons, eras, períodos, épocas e idades. O planeta vivencia a idade 

de Meghalayan, subdivisão do Holoceno ou Holocênico, que é a época do período Quaternário 

da era Cenozóica do éon Fanerozóico (SUGUIO; SALLUN; SOARES, 2005).3  

Holoceno é o período pós-glacial, que coincide com a fase quente do planeta, com início 

delimitado entre os últimos dez a doze mil anos, conforme Congresso Geológico Internacional 

de Bolonha de 1885 (STEFFEN et al, 2018).4 

Embora o Holoceno remonte a milhares de anos, foi formalmente reconhecido como 

uma época da escala geológica de tempo somente em 2008, quando já havia discussões sobre a 

influência do homem nos sistemas terrestres (WALKER et al, 2008). 

A principal característica do holoceno é a relativa estabilidade climática (ARTAXO, 

2014) que permitiu o desenvolvimento da sociedade e que é influenciada pelo homem, 

equiparado, desde 1873, a uma força da natureza (CRUTZEN, 2002).5 

Mas a influência do homem sobre a terra era conhecida muito antes disso, tanto que a 

maior parte dos livros de geologia do século XIX apresenta os humanos como parte da definição 

do holoceno (LEWIS; MASLIN, 2015). 

Segundo Lewis e Maslin (2015), em 1778, Buffon publicou uma das primeiras tentativas 

de descrever a história da Terra, alocando uma época humana como a sétima e última época 

terrestre, paralelamente à história da criação de sete dias – nesse momento histórico, 

influenciado pela religião, a intervenção divina era considerada uma força geológica, crença 

que perdeu força no século XIX.  

Em 1854, o geólogo e professor de teologia galês, Thomas Jenkyn, foi além da 

afirmação de Buffon (sem rigor científico), publicando a ideia de uma época geológica humana, 

com base em provável registro fóssil futuro. Em sua palestra final de uma série de aulas de 

geologia, o cientista afirmou que todas as rochas recentes, isto é, pós-Pleitosceno, podem ser 

denominadas de rochas antropozoicas ou rochas da vida humana (LEWIS; MASLIN, 2015). 

 
3 Holoceno corresponde à série do sistema quaternário da era cenozóica do éon fanerozóico. 
4 Embora Lewis e Maslin (2015) tenham registrado que o Holoceno é a mais recente unidade de tempo profundo, 

após a publicação do artigo, a comunidade cronoestratigráfica reconheceu uma unidade de tempo menor, 
correspondente à Idade. De acordo com a Carta Cronoestratigráfica Internacional, apurou-se que, em 2018, 
reconheceu-se formalmente uma subdivisão do Holoceno em Idade Meghalayan, Idade da Grécia e Idade da 
Groenlância. 

5 Segundo Crutzen (2002), em 1864, G. P. Marsh publicou um livro com o título “Homem e Natureza”; em 1873, 
o geólogo italiano Antonio Stoppani falou sobre uma “nova força telúrica que em poder e universalidade pode 
ser comparado com as maiores forças da terra" (tradução livre de: “new telluric force which in power and 
universality may be compared to the greater forces of earth”); em 1926, Vladimir I. Vernadsky também 
reconheceu o crescente impacto do homem sobre o planeta. 

 



19 

O Reverendo Haughton, em seu Manual de Geologia de 1865, também denominou de 

Antropozóica a época contemporânea, argumento reproduzido uma década depois pelo 

sacerdote e geólogo italiano Antonio Stoppani. Três anos antes, em 1863, publicou-se, nos 

EUA, o popular Manual de Geologia do professor James Dwight Dana, no qual há referência 

extensiva ao tempo geológico mais recente como sendo a "Era da Mente e Era do Homem" 

(LEWIS; MASLIN, 2015). 

Em 1830, baseado no fim da última glaciação, no aparecimento dos humanos e no 

surgimento das civilizações, Charles Lyell sugeriu nominar o tempo contemporâneo como 

época recente, cuja locução, na década de 1860, o geólogo francês Paul Gervais 

internacionalizou, cunhando o termo Holoceno (ao invés de Antropozóico), que deriva do grego 

e significa totalmente recente (LEWIS; MASLIN, 2015). 

No século XX, o uso do termo Holoceno consolidou-se entre os geólogos da Europa e 

dos Estados Unidos para identificar a época geológica mais recente do período Quaternário, 

enquanto na Rússia, em 1922, o geólogo Aleksei Pavlov descrevia os tempos contemporâneos 

como parte de um sistema antropogênico ou Antropoceno, ideia que foi difundida pelo 

geoquímico ucraniano Vladimir Vernadsky, que, porém, combinou biosfera e cognição humana 

para criar o termo Nooësphere (do grego para designar mente), erigindo o homem a uma força 

geológica do planeta (LEWIS; MASLIN, 2015). 

Mas foi o termo Holoceno que se firmou oficialmente na escala de tempo geológico 

como a época contemporânea6, diferindo do Pleitosceno em razão da influência da humanidade 

sobre a natureza. O fato de a influência do homem estar contida na definição do holoceno 

impulsiona os que sustentam, como Lewis e Maslin (2015), a desnecessidade do 

reconhecimento formal do Antropoceno como uma nova época da escala de tempo profundo.7 

Em resposta ao trabalho de Lewis e Maslin, Hamilton (2015) defendeu que o 

Antropoceno não corresponde à intervenção do homem na natureza, mas nos sistemas terrestres, 

locução concebida nas décadas de 1980 e 1990, que corresponde à interação entre rochas, água, 

atmosfera e os ciclos onde essas matérias estão em contínuo movimento. 

 
6 É importante destacar que a União Internacional de Ciências Geológicas, responsável pelo reconhecimento formal 

de unidades geológicas de tempo foi fundada em 10 de março de 1961. O Holoceno foi reconhecido como uma 
época somente em 2008.  

7 Segundo Lewis e Maslin (2015), não houve grande discussão sobre os termos holoceno, recente ou antropozoico 
para cunhar a época geológica contemporânea, provavelmente porque todos incluíam a influência humana sobre 
a Terra. A separação do homem de outros animais deve-se mais à influência do pensamento teológico 
predominante na época do que a questões estratigráficas. 
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Mesmo que a aptidão do homem de influenciar a Terra esteja contida no termo 

Holoceno, é esse o fundamento que, paradoxalmente, atribui eloquência às vozes que defendem 

o Antropoceno como uma nova série do sistema quaternário (STEFFEN et al, 2018). 

O Antropoceno não é formalmente reconhecido pela comunidade estratigráfica como 

uma nova época geológica – ao menos não ainda – e o uso desse termo, que significa a era dos 

homens ou era da humanidade, também mencionado ocasionalmente como tecnógeno e 

tecnoceno, foi popularizado por Paul Crutzen nos idos de 2000 (ARTAXO, 2014; GODOY, 

2019)8. 

Embora o impacto da ação humana sobre o planeta seja ponto relativamente consolidado 

na ciência (desde antes da oficialização do holoceno na escala cronoestratigráfica), o 

reconhecimento do Antropoceno como uma nova época geológica exige um marco sincrônico 

de significância global (“golden spike”), que determine o fim de um tempo geológico e o início 

de outro, isto é, a transição do Holoceno ao Antropoceno (SILVA; ARBILLA, 2018). 

Eis o principal desafio da comunidade científica: definir o golden spike da era dos 

homens, do que depende a formalização do Antropoceno como uma nova subdivisão do 

quaternário (CERTINI; SCALENGHE, 2011). 

A complexidade desse desafio pode ser inferida a partir da comparação com o golden 

spike do período Paleogeno, ocorrido há 65 milhões de anos, que corresponde ao impacto de 

um meteorito que alterou o curso de vida na Terra em escala global, causando a extinção dos 

dinossauros e de 75% das espécies do planeta (GODOY, 2019).9 

Diversas são as propostas teóricas do marco inicial do Antropoceno, dentre as quais se 

destacam as que estabelecem como golden spike: a) o início da Revolução Industrial, que 

coincide com o design do motor a vapor de James Watt, em 1784, na última parte do século 

XVIII (CRUTZEN, 2002); b) o período da grande aceleração, correspondente ao crescimento 

pós-1950 (STEFFEN, BROADGATE, DEUTSCH, GAFFNEY, LUDWIG, 2015); c) o 

desenvolvimento da agricultura (SILVA; ARBILLA, 2018); d) por volta de 1945, hipótese que 

parte da análise do solo (CERTINI; SCALENGHE, 2011; SILVA; ARBILLA, 2018). 

 
8 O antropoceno não consta da escala de tempo geológico da Comissão Internacional de Estratigrafia, disponível 

em: https://stratigraphy.org/timescale/. Sobre o termo antropoceno, encontram-se referências na literatura de que 
ele não foi popularizado, mas cunhado por Crutzen (CERTINO; SCALENGHE, 2011); também de que o termo 
antropoceno foi empregado pela primeira vez pelo biólogo Eugene F. Stoemer (SILVA; ARBILA, 2018). A 
referência a tecnógeno e tecnoceno como sinônimos de antropoceno é extraída de Martini e Ribeiro (2011). 

9 Nem todos os golden spikes foram catastróficos e bem determinados. É o caso do holoceno, que foi reconhecido 
como um período cronoestratigráfico somente em 2008, a partir da análise do gelo da Groenlândia (WALKER; 
JOHNSEN; RASMUSSEN; POPP; STEFFENSEN; GIBBARD; HOEK; LOWE; ANDREWS; BJÖRCK; 
CWYNAR; HUGHEN; KERSHAW; KROMER; LITT; J. LOWE; NAKAGAWA, 2008). 
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Para a hipótese inicial do Antropoceno, capitaneada por Paul Crutzen, o marco 

sincrônico global corresponde ao início da Revolução Industrial e ao desenvolvimento da 

máquina a vapor, por volta de 1784, quando a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera se 

intensificou pelo aumento do uso de combustíveis fósseis e diante das mudanças sociais 

ocorridas desde então, o que deixou marcas no gelo da Groenlândia (LEWIS; MASLIN, 2015). 

A hipótese da grande aceleração parte da análise de gráficos construídos no período de 

1999-2003 durante os trabalhos do Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP), do qual 

Paul Crutzen foi vice-presidente. Desse conjunto de 24 gráficos, doze eram indicadores de 

natureza humana ou socioeconômica e os outros doze relacionavam-se a características do 

sistema terrestre.10 O período analisado foi de 1750 (objetivando capturar o período da 

Revolução Industrial) até 2000. Até 1950, esses gráficos operavam de forma independente, 

revelando a insignificância da atividade do homem sobre o planeta. Após 1950, em razão da 

globalização, esses indicadores se fundiram, tornando terra e humanos indissociáveis. Essa é a 

hipótese mais promissora do marco de significância global do antropoceno (STEFFEN et al, 

2015). 

A hipótese do desenvolvimento da agricultura como marco inicial do Antropoceno 

baseia-se nos impactos ambientais de longa duração que a derrubada das florestas e a irrigação 

do arroz causaram sobre o planeta, há 8.000 e 5.000 anos, respectivamente, aumentando as taxas 

de extinção das espécies e alterando o clima e os ciclos biogeoquímicos (RUDDIMAN, 2003). 

A crítica a essa hipótese sustenta-se em estudos que indicam que a agricultura não ocorreu de 

forma sincrônica em todo o globo (LEWIS; MASLIN, 2015). 

A hipótese do marco inicial do Antropoceno por volta de 1945, durante a Segunda 

Guerra Mundial, lastreia-se na precipitação radioativa causada pela explosão da bomba atômica, 

que marcou solo e sedimentos em todo o mundo (ZALASIEWICZ et al, 2010). Essa hipótese é 

falseada sob o argumento de que a análise do solo demonstra que a influência humana sobre o 

ambiente remonta a período anterior à Segunda Guerra Mundial (CERTINI; SCALENGHE, 

2011). 

 
10 Os 12 indicadores do Sistema Terrestre rastreiam mudanças nas principais características da estrutura e 

funcionamento do sistema terrestre, sendo eles: concentração atmosférica de dióxido de carbono, concentração 
atmosférica de óxido nitroso, metano, ozônio estratosférico, temperatura da superfície, acidificação do oceano, 
peixes marinhos capturados, produção de camarão de aquacultura, fluxo de nitrogênio na zona costeira, 
degradação da floresta tropical, terra cultivada e degradação da biosfera terrestre. Os doze marcadores 
socioeconômicos são: população, produto interno bruto real global (do inglês real GDP), investimentos 
estrangeiros diretos, população urbana, uso de energia primária, consumo de fertilizantes, grandes barragens, uso 
da água, produção de papel, transporte, telecomunicações e turismo internacional (STEFFEN et al, 2015). 
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Essas e outras hipóteses, muitas ainda em construção, estão sob a análise do Grupo de 

Trabalho do Antropoceno, formado por membros da comunidade Comissão Internacional de 

Estratigrafia para analisar a proposta formal de modificação da escala de tempo geológico, 

processo que pode se estender por anos (SILVA; ARBILLA, 2018).11  

A lentidão desse processo é justificável, porque o tempo profundo é mensurado a partir 

da análise das evidências encontradas nos estratos das rochas (CEARRETA, 2019).12 Por outro 

lado, a história da humanidade é recente e mais recente ainda são a Revolução Industrial e a 

Grande Aceleração, principais hipóteses para o marco de significância global do Antropoceno. 

Isso indica que não se trata apenas da complexidade de definir o golden spike, mas de como 

fazê-lo, o que envolve a superação da metodologia tradicional de medição de tempo profundo, 

problema que não interessa ao Direito, senão às ciências da natureza, mas que certamente indica 

a complexidade da questão submetida ao crivo da comunidade estratigráfica. 

Independentemente do reconhecimento formal do Antropoceno como uma nova época 

geológica, não se pode ignorar que a atividade humana rivaliza com as forças telúricas, pois 

influencia os sistemas terrestres, trazendo implicações importantes não apenas à ciência, mas 

também ao processo de tomada de decisões sociais (STEFFEN et al, 2018). 

A influência da ação humana sobre a Terra foi reconhecida no Primeiro Relatório de 

Avaliação (AR1) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)13, de 1990, 

conclusão reafirmada em todos os relatórios posteriores. No Quarto Relatório de Avaliação 

(AR4), os peritos atestaram que a mudança do clima decorre do aumento da concentração 

atmosférica de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, atribuída à queima de combustíveis 

fósseis, à mudança do uso da terra e à agricultura (IPCC, 2007).14  

 
11 Sobre a criação do grupo de trabalho do antropoceno: “[...] El hecho de que los humanos podamos afectar de 

modo tan significativo el curso de la evolución geológica de nuestro planeta dio pie en 2009 a la creación del 
Grupo de Trabajo sobre Antropoceno que está examinando la posibilidad de la formalización e inclusión del 
término en la Tabla Cronoestratigráfica Internacional (conocida como la Escala del Tiempo Geológico). […]” 
(CEARRETA, 2019). 

12 Conclusão obtida da tradução de: “[...] Ya que la historia de la Tierra anterior a la documentación humana sólo 
se puede reconstruir a partir de su registro en las rocas, este enfoque centrado en el análisis de las evidencias 
contenidas en los sedimentos recientes es fundamental para comparar adecuadamente las historias moderna y 
antigua de nuestro planeta y, por lo tanto, para medir la magnitud y la velocidad de la perturbación planetaria 
provocada por los humanos [...]” (CEARRETA, 2019). 

13 O IPCC é uma organização técnico-científica vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), que estima 
os riscos decorrentes das mudanças climáticas. Sobre a instituição, veja-se: www.ipcc.ch/about. 

14 Consta do relatório que “[...] as concentrações atmosféricas globais de dióxido de carbono, metano e óxido 
nitroso aumentaram bastante em consequência das atividades humanas desde 1750 e agora ultrapassam em muito 
os valores pré-industriais determinados com base em testemunhos de gelo de milhares de anos (ver a figura SFP-
1). Os aumentos globais da concentração de dióxido de carbono se devem principalmente ao uso de combustíveis 
fósseis e à mudança no uso da terra. Já os aumentos da concentração de metano e óxido nitroso são devidos 
principalmente à agricultura. [...]” (IPCC, 2007). 
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Mas a ação humana sobre a terra não modificou somente o clima ou atmosfera do 

planeta. Solo e oceanos também sofreram alterações (GODOY, 2019). 

Em tempos de Antropoceno, a composição do solo, ar e água inclui resíduos plásticos, 

agrotóxicos e outros poluentes, altos níveis de radioatividade e gases de efeito estufa, 

componentes desconhecidos no Holoceno pré-Revolução Industrial.15 Nem as paisagens são as 

mesmas: 40% a 50% delas foram alteradas. Cerca de 83% da superfície da terra foi influenciada 

pela atividade humana e somente 10% da área do planeta é considerada região remota 

(MARTINI; RIBEIRO, 2011). 

Mesmo que a alteração da escala de tempo geológico esteja em processo de análise pela 

comunidade estratigráfica, as ciências sociais e jurídicas já reconhecem o Antropoceno como 

um marco da história recente, em que os riscos são produzidos ou intensificados por ação 

humana (VISCONTI, 2014). 

O desenvolvimento tecnológico, a produção em massa e a expansão das relações 

comerciais para além das fronteiras dos países trouxe consigo novos riscos de danos, que são 

globais, retardados no tempo e irreversíveis, portanto, com potencial catastrófico (ARAGÃO, 

2008). 

A sociedade desenvolveu-se em três fases: 1) sociedade pré-industrial ou pré-

modernidade, onde se evidenciam perigos decorrentes de processos naturais; 2) sociedade 

industrial ou primeira modernidade, onde os riscos decorrentes do processo de industrialização 

– portanto de ação humana – são previsíveis e calculáveis; 3) sociedade de risco, segunda 

modernidade ou modernidade avançada, na qual os riscos criados pelo homem tornam-se 

imprevisíveis e incalculáveis (FERREIRA, 2008). 

Riscos são efeitos colaterais do processo de modernização, este entendido como o 

avanço tecnológico, marcados, na segunda modernidade ou modernidade avançada, pelas 

características de imprevisibilidade, projeção global e componente futuro. Significa dizer que o 

risco antecipa “[...] destruições que ainda não ocorreram, mas que são iminentes, e que, 

justamente nesse sentido, já são reais hoje [...]” (BECK, 2011, p. 39). 

Analisar o tempo histórico a partir dos riscos sociais16 e, paralelamente, as hipóteses de 

golden spike do Antropoceno implica a admissão – sem pretensão de obter precisão temporal, 

 
15 Embora haja discussão sobre o golden spike do antropoceno, não se encontraram hipóteses de marcos anteriores 

à Revolução Industrial. 
16 Não é objetivo da presente pesquisa o aprofundamento das teorias sociais de risco, mas elas não podem ser 

ignoradas, pois as mudanças climáticas são, ao fim e ao cabo, riscos contemporâneos, cujos efeitos são definidos 
pelo IPCC de acordo com níveis de confiabilidade, justamente em virtude das incertezas sobre os impactos da 
interferência humana em cada um dos ciclos terrestres.  
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porque o tempo profundo não é definido em datas, ao contrário do que ocorre com o tempo 

recente – de que a hipótese da Grande Aceleração também demarca o início da segunda 

modernidade, ainda que, para Beck (2011), vivenciamos um período de transição.  

Os riscos imprevisíveis e incalculáveis produzidos no período da Grande Aceleração 

parecem ser o ponto em que se alinharam os ponteiros dos relógios da escala de tempo recente 

e da escala de tempo profundo, correspondentes, respectivamente, com a segunda modernidade 

(marco do tempo histórico) e com o Antropoceno (hipótese de estudo para demarcar um novo 

marco do tempo profundo).  

É que a interferência do homem nos sistemas terrestres, provocada pelo avanço 

tecnológico desencadeado pela globalização, foi percebida com clareza na Grande Aceleração 

pós-1950 (STEFFEN et al, 2015). Pode-se dizer que a globalização foi o motor que permitiu a 

convergência dos ponteiros dos relógios da terra e do homem, este alimentado pelo ideal de 

acúmulo de capital. 

Sob o pretexto de obtenção de riqueza material e redução das desigualdades sociais, 

retórica capitalista, toleram-se os riscos. Segundo Beck (2011, p. 25), o combate à miséria é o 

fundamento de legitimidade do processo de modernização.17 

A busca pelo capital e a subjugação dos recursos naturais faz ecoar a ideia de 

Capitaloceno, que, como crítica ao Antropoceno, sustenta que tanto o homem quanto a natureza 

estão a serviço do capitalismo, o qual determina quem e o que deve ser priorizado na teia da 

vida. Essa construção reflete a ideia de capitalismo como civilização, de natureza barata – 

locução que reúne a capacidade de extrair a baixo custo quatro elementos: força de trabalho, 

alimentação, energia e recursos naturais18 –, que constitui a base da modernidade (MOORE, 

2016). 

Em síntese: para a narrativa do Capitaloceno, as forças causais da virada geológica e 

histórica são representadas por processos de dominação, expropriação e mercantilização 

associados à lógica de expansão capitalista – o crescimento econômico a qualquer custo 

(BONNEUIL, 2015). 

 
17 Apesar desse fundamento de legitimidade – que é falho, diante da intensificação das desigualdades sociais 

provocadas pelo processo de modernização –, o avanço tecnológico trouxe como reflexo um novo dilema, que se 
sobrepõe ao da distribuição de riquezas: o da distribuição dos riscos. 

18 Tradução livre de: “[...] its hunger for, and it capacity to extract the Four Cheaps: food, energy, raw materials, 
and human life. [...]” 
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Na modernidade antropozoica19, o risco mais preocupante produzido ou intensificado 

pela atividade humana, que reúne imprevisibilidade, incerteza, impacto global e o elemento 

futuro (intertemporal ou intergeracional), é o das mudanças climáticas.  

A invisibilidade dos riscos das mudanças climáticas permite a ilação de que estas são 

características – ou consequências – tanto do antropoceno quanto da segunda modernidade. É 

possível defender que o forçamento climático pode ser o golden spike do Antropoceno, com 

base na conclusão de Lewis e Maslin (2015) de que apenas as mudanças ambientais associadas 

a gases atmosféricos bem misturados fornecem um marcador geológico síncrono e de 

significância global.20 

Embora os primeiros estudos científicos que apontaram a interferência humana sobre o 

clima remontem ao século XIX – em 1896, o químico Svante Arrehenius constatou que a 

queima de combustíveis fósseis pelo homem levava à produção de dióxido de carbono, 

causando a elevação da temperatura da terra –, essa hipótese de intervenção antrópica nos 

sistemas terrestres foi confirmada pelo oceanógrafo Charles Keeling, que realizou medições no 

polo sul e em ilhas do Havaí, apurando um aumento da concentração de dióxido de carbono 

(CO2) na atmosfera, proporcionalmente à intensificação das atividades humanas 

(CONTIPELLI, 2018).  

Essa medição da concentração de CO2 na atmosfera ficou conhecida como curva de 

Keeling, sendo um dos poucos fatos incontroversos na ciência do clima e que conduziu ao 

 
19 No presente estudo, apenas para fins didáticos, no afã de enfatizar a responsabilidade do homem na produção e 

intensificação dos riscos sociais, dentre os quais as mudanças climáticas, também para destacar a dicotomia 
homem-natureza e o paradoxo entre os novos riscos e as velhas abordagens jurídicas, usar-se-á a expressão 
modernidade antropozoica. Modernidade para fazer alusão aos riscos definidos por Ulrich Beck como 
correspondentes à segunda modernidade (BECK, 2011). Antropozoica para reforçar a contribuição humana à 
criação ou intensificação desses riscos, que se entende como característicos do Antropoceno. O termo 
modernidade é emprestado de Ulrich Beck (2011) e a expressão antropozoica de Thomas Jenkyn, que o empregou 
em 1854, para indicar a interferência do homem nos sistemas terrestres (LEWIS; MASLIN, 2015). Ademais, o 
termo antropozoico, no dicionário online da língua portuguesa Michaelis (in: www.michaelis.uol.com.br), indica 
o intervalo de tempo geológico marcado pelo aparecimento do homem, mas que, na geologia curiosamente está 
em desuso. A conotação arcaica do termo antropozoico torna-o ainda mais oportuno à presente pesquisa, diante 
da dicotomia homem-natureza que ele expressa, a qual deve ser dissolvida para que os riscos atuais sejam 
adequadamente enfrentados, inclusive pelas ciências jurídicas. É que modernidade e antropozoico são palavras 
que ressoam incoerentes, mas representam bem o desafio do Direito frente aos novos riscos sociais, onde os 
problemas são novos/modernos e os mecanismos de enfrentamento arcaicos/obsoletos/engessados, revelando um 
paradoxo. Acredita-se, sob a perspectiva do risco, não haver redundância na locução modernidade antropozoica 
(o que se poderia argumentar porque ambas as palavras estão associadas a riscos antrópicos, globais, retardados 
no tempo e potencialmente irreversíveis), pois dialoga com ciências sociais e da natureza, indicando, ao menos 
na percepção da autora, a necessidade de reconciliação entre homem e Terra. Sobre as críticas à dicotomia 
homem-natureza, com as quais se anui e que inspiraram a designação do período atual como modernidade 
antropozoica, ver: BIERMANN, Frank. The future of ‘environmental’ policy in the Anthropocene: time for a 
paradigm shift. In: Environmental Politics, 2020. 

20 Tradução livre do texto extraído do seguinte excerto: “[...] Our review highlights that only those environmental 
changes associated with well-mixed atmospheric gases provide clearly global synchroonous geological markers 
on an annual or decadal scale, as is required to define a GSSP for na Anthropocene [...]” (2015, p. 177). 
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aumento da preocupação científica a respeito da influência antrópica nos sistemas terrestres, no 

final da década de 1960 e início de 1970, considerada o ponto de partida para formação do 

consenso científico sobre a interferência das ações humanas sobre o clima da terra 

(BODANSKY, 2001). 

A relação homem-clima sedimentou-se na Primeira Conferência Mundial sobre o Clima, 

realizada 1979, em Genebra, Suíça, quando o problema da mudança climática foi incluído na 

pauta política da comunidade internacional como sendo uma ameaça real e planetária 

(CONTIPELLI, 2018). 

É importante que se diga que, embora associadas intuitivamente a ações humanas, 

mudanças climáticas ocorrem naturalmente, como resultado das interações entre os diversos 

componentes do sistema físico climático do planeta, que inclui hidrosfera, criosfera, geosfera e 

biosfera (SAMPAIO; DIAS, 2014).  

Essa associação intuitiva provavelmente se deve ao disposto no art. 1.º da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, internalizada no Brasil através do 

Decreto 2.652, de 1.º de julho de 1998, onde mudanças climáticas são definidas como alterações 

que possam ser atribuídas, direta ou indiretamente, à atividade humana, somando-se à 

variabilidade climática natural.  

Homem, sistemas terrestres, mudanças climáticas, desenvolvimento tecnológico, 

modernidade, Antropoceno e capitalismo fundiram-se em um problema: como regulamentar os 

riscos da modernidade antropozoica representados pelas mudanças climáticas? 

O risco das mudanças climáticas é traduzido no paradoxo de Giddens, que pode ser 

sintetizado pela inação da sociedade atual diante de um risco real, mas não palpável nem 

imediato ou visível (GIDDENS, 2010). Há um bordão que representa bem esse paradoxo: - o 

que os olhos não veem o coração não sente.  

Na literatura sobre mudanças climáticas o paradoxo de Giddens encontra correlação com 

os problemas da não identidade e de ação coletiva. O problema da não identidade corresponde 

à dificuldade envolvida na ética a respeito de pessoas futuras cuja existência, número e 

identidade são objetos de nossas escolhas atuais (HEYD, 2014), ao passo que o problema de 

ação coletiva se refere à situação em que vários indivíduos, podendo optar por cooperar, agem 

de forma independente e divorciada dos interesses da comunidade internacional, causando o 

esgotamento de um recurso limitado compartilhado (COTTIER et al, 2014). 

Portanto, o risco das mudanças climáticas é um traço que define a modernidade 

avançada e, portanto, o Antropoceno – justificando o uso da expressão, na presente pesquisa, 

de modernidade antropozoica –, compatível com a hipótese da Grande Aceleração e que é 
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produzido a partir de decisões e ações humanas associadas à inovação tecnológica e ao 

desenvolvimento econômico – não somente em razão de processos naturais, característicos dos 

perigos das sociedades de classe (FERREIRA, 2008). 

Significa dizer que as mudanças climáticas do Antropoceno, percebidas como um risco, 

são resultantes da soma de dois fatores: um humano e outro natural (MANN, 2009). 

 

2.2 AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO ANTROPOCENO 

 

As mudanças climáticas nem sempre receberam a conotação pejorativa de risco ao 

planeta e à existência da humanidade. Até 1960, quando da publicação do estudo conhecido 

como curva de Keeling, o câmbio do clima era encarado apenas como o fenômeno natural que 

viabilizou o desenvolvimento da humanidade na última era interglacial, o Holoceno 

(BODANSKY, 2001). 

Contemporaneamente, há consenso de que as mudanças climáticas reúnem um 

componente natural e um antropogênico. O atributo natural refere-se ao efeito estufa, enquanto 

se convencionou chamar o elemento antropogênico da variação do clima de aquecimento global 

(MANN, 2009). 

Aquecimento global, portanto, está associado à intervenção humana no planeta e ao 

aumento da temperatura da superfície da terra. Efeito estufa é o fenômeno natural que permite 

que a Terra não congele. Mudanças climáticas são mais amplas, correspondendo às alterações 

gerais do clima, decorrentes da soma dos componentes antropogênicos (aquecimento global) e 

natural (efeito estufa), que incluem não somente o aumento da temperatura da superfície 

terrestre, mas também a modificação dos padrões de precipitação, ventos, correntes oceânicas, 

dentre outros fenômenos correlatos ao complexo comportamento do sistema climático (MANN, 

2009). 

Diz-se complexo porque o sistema climático envolve questões científicas de diversas 

ordens, cujas interações ainda não foram completamente desvendadas pela ciência. Conforme 

relatório do IPCC de 2001, as mudanças do clima da Terra são resultado da soma da 

variabilidade interna do sistema climático e de fatores externos. Os fatores externos, que podem 

ser naturais ou antropogênicos, são conceituados como forçamento radioativo, variando entre 

positivo ou negativo. O forçamento positivo é produzido por concentrações crescentes de gases 

de efeito estufa e causa o aquecimento da atmosfera, já o negativo, decorrente de alguns tipos 

de aerossóis, tende a resfriar a superfície do planeta. Fatores naturais, como a mudança na 

intensidade solar ou erupção vulcânica também causam forçamento radioativo, mas suas 



28 

contribuições foram mínimas no século passado para a mudança do clima da terra, causada, nos 

últimos 50 anos, por atividades humanas (IPCC, 2001). 

As principais questões científicas necessárias à compreensão do sistema climático 

envolvem a noção sobre o balanço de energia, o efeito estufa, os feedbacks e a construção e o 

uso de modelos climáticos (MANN, 2009). 

O balanço de energia é o que rege o funcionamento do sistema climático. O equilíbrio 

entre as fontes de radiação que entram e saem da atmosfera do planeta é o que permite a 

manutenção da temperatura média da Terra. A energia que a Terra recebe, na forma de radiação 

solar, pode ser visível (como a luz) ou invisível (ultravioleta). Essa energia é diferente da 

produzida pela Terra, que é invisível e assume a forma de raios infravermelhos, associados ao 

calor (MANN, 2009). 

Dos raios solares recebidos, cerca de 70% são retidos pela Terra e 30% refletidos de 

volta ao espaço, capacidade que varia de acordo com a superfície reflexiva do planeta 

(albedo21), que inclui nuvens e camada de gelo. Para que haja equilíbrio da temperatura, a Terra 

deve emitir ao espaço a mesma quantidade de energia que retém do sol, mas dessa vez na forma 

de raios infravermelhos, troca energética que funciona como uma espécie de termostato natural 

(MANN, 2009). 

Sem o efeito estufa, porém, essa troca de energia não impediria o congelamento do 

planeta, pois é esse fenômeno natural que, através da atuação de gases residuais como dióxido 

de carbono, metano e óxido nitroso (presentes naturalmente na atmosfera, porque resultantes 

do equilíbrio entre processos biogeoquímicos), impede que os raios de calor produzidos pela 

Terra (infravermelhos) escapem diretamente ao espaço, ocasionando o aquecimento da baixa 

atmosfera (MANN, 2009). 

Essa explicação sobre o aquecimento global a partir do albedo da superfície da Terra 

está descrita no relatório do IPCC de 2001, mas, com a evolução dos estudos científicos sobre 

a mudança do clima, constatou-se que há outros fatores que influenciam no forçamento 

climático, os quais permanecem em estudo, diante da complexidade das interações dos sistemas 

terrestres (IPCC, 2019). 

Dito de forma simples, os gases de efeito estufa atuam como uma barreira entre o planeta 

e o espaço, provocando o aumento da temperatura da Terra, porque bloqueiam grande parte dos 

raios solares que deveriam ser refletidos de volta ao espaço (CONTIPELLI, 2018). 

 
21 Albedo é a fração da radiação refletida por uma superfície ou objeto (IPCC, 2001). 
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Com a queima dos combustíveis fósseis e a mudança do uso da terra, decorrentes da 

intensificação da atividade industrial, houve considerável aumento da concentração de gases de 

efeito estufa na atmosfera, em especial dióxido de carbono e metano (MANN, 2009). 

Esses são gases-chave – ao lado de outros como o óxido nitroso e o ozônio – no balanço 

energético da atmosfera, pois absorvem a radiação infravermelha, que é o calor emitido pelo 

planeta para o espaço, mantendo a temperatura da Terra. Mas o aumento da concentração desses 

gases eleva a temperatura da Terra de forma mais rápida, porque a atmosfera intercepta a 

trajetória deles ao espaço, armazenando o calor na Terra (ARTAXO, 2020). 

Com isso, as mudanças climáticas naturais, que levam milhares de anos para acontecer, 

são aceleradas pela ação do homem. Daí se falar em mudanças climáticas antropogênicas 

(MANN, 2009). 

Além do balanço de energia e do efeito estufa, existem outros processos, chamados de 

feedbacks, que agem para diminuir ou ampliar a resposta a qualquer perturbação do sistema 

climático. Os feedbacks podem ser positivos, quando aceleram o aquecimento, ou negativos, 

quando o atenuam. Destacam-se os feedbacks do vapor d’água, do albedo de gelo e das nuvens, 

sendo este último o único que pode ser negativo, isto é, com impacto de resfriamento, mas 

também é o mais incerto, cujo comportamento é de difícil tradução em modelos teóricos do 

sistema climático (MANN, 2009). 

Os modelos teóricos do sistema climático permitem estimar o impacto do aumento das 

concentrações de gases de efeito estufa antropogênico sobre a Terra. Estimam o comportamento 

do sistema climático a partir da aplicação das leis da física e dos princípios de química e 

biologia, bem como da interação entre eles, expondo seus resultados através de parâmetros 

estatísticos (MANN, 2009). 

Existem diversos modelos teóricos, dos mais simples aos mais complexos, que têm se 

mostrado eficientes nas projeções sobre mudanças climáticas - como o desenvolvido por James 

Hansen, em 1987, que estimou adequadamente o aumento da temperatura para as duas décadas 

seguintes e também o resfriamento causado pela erupção vulcânica no Monte Pinatubo, 

localizado nas Filipinas, em 1991 -, mas todos eles operam com pelo menos duas incertezas: a 

impossibilidade de prever o comportamento humano e a dificuldade de representação dos 

feedbacks das nuvens, cujas propriedades e resposta às mudanças climáticas não podem ser 

estimadas com maior precisão (MANN, 2009). 

A aplicação desses modelos, que nada mais são do que programas computacionais 

baseados em leis da física e princípios de biologia e química, resulta em distintos cenários 

(NOBRE, 2010). 
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É com base na projeção dos cenários, isto é, em probabilidade, que o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), organização técnico-científica criada 

em 1988 e vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), compila e atualiza 

periodicamente o conhecimento técnico sobre mudanças do clima.22 

Os pesquisadores do IPCC, na preparação para o Quinto Relatório (AR5), destacaram 

quatro principais cenários – dentre os 324 considerados, dos quais apenas 32 preenchiam os 

critérios metodológicos estabelecidos – para o clima da Terra até 2100, baseados na 

concentração de gases de efeito estufa, denominados Representative Concentration Pathways 

(sigla em inglês RCP)23 (MOSS et al, 2010; HAUSFATHER, PETERS, 2020). 

Os quatro cenários destacados pelo IPCC, onde cada um representa um específico 

caminho de forçamento radioativo (RCP), são: RCP2, RCP4, RCP6 e RCP8, onde o RCP2 

equivale ao melhor cenário possível e o RCP8 ao pior, denominado por parte da literatura como 

business as usual (MOSS et al, 2010). 

Nas projeções baseadas no cenário business as usual, o aumento médio da temperatura 

da Terra será de 4º Celsius e, se os países cumprirem todos os compromissos assumidos no 

Acordo de Paris, o aumento médio da temperatura será de 3.3º Celsius (ARTAXO, 2020). 

Esse cenário impactará negativamente o Brasil, pois resultará na queda da produção 

agrícola e pecuária, além do aumento de eventos climáticos extremos, como ondas de calor 

extremo e secas. Estados do Brasil central, como Mato Grosso, Goiás e Rondônia, suportarão 

aumento de 5 a 6º Celsius, além da diminuição das chuvas (ARTAXO, 2020). 

Os cenários criteriosamente selecionados pelo IPCC, autoridade científica sobre 

mudanças climáticas, todos baseados em probabilidade – portanto risco – embasam a adoção 

de políticas públicas de enfrentamento ao câmbio do clima (MOSS et al., 2010). 

No Relatório Especial Sobre Mudança Climática e Terra, divulgado pelo IPCC em 2019, 

houve evolução no conhecimento e na avaliação dos riscos do forçamento climático, muitos 

deles provocados, além do albedo, pelo uso da terra (IPCC, 2019). 

 
22 O IPCC está estruturado em quatro grupos de trabalho sobre mudanças climáticas: o grupo de trabalho I (sigla 

em inglês WGI para Working Group I) cuida dos estudos sobre as bases da ciência física; o grupo de trabalho II 
(WGII) analisa os impactos, adaptação e vulnerabilidade; o grupo de trabalho III (WGIII) trata da mitigação da 
mudança climática; e o quarto grupo (sigla em inglês TFB para task force bureau) é a força-tarefa sobre 
inventários nacionais de gases de efeito estufa, cuja atribuição é supervisionar o Programa Nacional de 
Inventários de Gases de Efeito Estufa do IPCC, mediante desenvolvimento e aprimoramento de metodologia e 
softwares internacionais para cálculo e relato de emissões e remoções de gases de efeito estufa, além de encorajar 
o uso generalizado desses métodos pelos países integrantes do IPCC e pelos signatários da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (sigla em inglês UNFCCC). Maiores informações podem ser 
obtidas no seguinte endereço eletrônico do IPCC: https://www.ipcc.ch/about/. 

23 Em tradução livre: Vias Representativas de Concentração.  
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Dentre os riscos descritos no relatório especial do IPCC, encontram-se a intensificação 

das secas, a redução das chuvas, a insegurança alimentar, a redução da produtividade agrícola, 

a alteração da biodiversidade, o aumento de frequência e intensidade das ondas de calor, 

fenômenos que possuem impactos socioeconômicos, dentre os quais a migração humana não 

programada, reportada como uma questão de segurança (IPCC, 2019).  

O impacto das mudanças climáticas sobre as migrações humanas foi reconhecido pelo 

IPCC já no primeiro relatório (AR1) de 1990, conclusão reforçada posteriormente no quinto 

relatório (AR5) de 2014 e no Relatório Especial Aquecimento Global de 1,5º C de 2018 (SR15). 

Embora reconheça o nexo entre migração e aquecimento global, o IPCC não estima a 

intensidade dos fluxos populacionais (SERRAGLIO; FERREIRA, 2019). 

Consta do quinto relatório (AR5) do IPCC que: 

 

[...] a mudança climática ao longo do século 21 é projetada para aumentar o 
deslocamento de pessoas (evidência média, alta concordância). O risco de 
deslocamento aumenta quando as populações que carecem de recursos para a 
migração planejada experimentam maior exposição a eventos climáticos extremos, 
tanto em áreas rurais quanto urbanas, principalmente em países em desenvolvimento 
de baixa renda. A expansão das oportunidades de mobilidade pode reduzir a 
vulnerabilidade dessas populações. Mudanças nos padrões de migração podem ser 
respostas a eventos climáticos extremos e a variação e mudanças de clima de longo 
prazo, e migração também pode ser uma efetiva estratégia de adaptação. Há baixa 
confiança nas projeções quantitativas de mudanças na mobilidade, devido à sua 
natureza complexa e multicausal. [...] (IPCC, 2014, p. 21).24 

 

Embora o IPCC mencione no AR5 a baixa confiança nas projeções quantitativas dos 

padrões de mobilidade humana, também atesta, com alta concordância, que os deslocamentos 

humanos por causas climáticas ocorrerão. Esse risco, se não enfrentado adequadamente, tem 

aptidão para desencadear uma futura crise migratória e humanitária. 

A projeção da estimativa dos fluxos populacionais internos é realizada pelo Centro de 

Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), que, no seu último relatório, de abril de 

2020, divulgou que até 31 de dezembro de 2019, ao menos 5,1 milhões de pessoas foram 

deslocadas internamente por desastres.25 

 
24 Tradução livre de: “[...] Climate change over the 21st century is projected to increase displacement of people 

(medium evidence, high agreement). Displacement risk increases when populations that lack the resources for 
planned migration experience higher exposure to extreme weather events, in both rural and urban areas, 
particularly in developing countries with low income. Expanding opportunities for mobility can reduce 
vulnerability for such populations. Changes in migration patterns can be responses to both extreme weather events 
and longer-term climate variability and change, and migration can also be an effective adaptation strategy. There 
is low confidence in quantitative projections of changes in mobility, due to its complex, multi-causal nature [...]”. 

25 https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/GRID_Global_2020_Spanish_web.pdf 
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Já no último relatório divulgado pela Organização Internacional para Migração (OIM), 

de 2020, estimou-se que, em 2018, assim como em anos anteriores, os desastres provocados por 

perigos relacionados ao clima e a condições meteorológicas, como tempestades e inundações, 

foram responsáveis por 94% dos deslocamentos por desastres (16,1 milhões).26 

A mobilidade humana por motivos ambientais não é um fenômeno novo, trata-se uma 

regra, não exceção, pois “[...] o ser humano sempre precisou de adequar à alternância de eras 

glaciais e interglaciais para sua subsistência [...]” (SERRAGLIO, 2019, p. 25). Embora 

comumente invocada como um problema novo ou uma tendência futura, a migração motivada 

por degradação ambiental é um fenômeno social antigo, ao qual se somam outros fatores 

determinantes da diáspora, como leis opressivas, altos impostos e condições econômicas 

desfavoráveis. O meio ambiente é um fator determinante, mas não o único (PIGUET, 2011). 

Por milhares de anos os humanos se mudaram em busca de comida, para fugir de 

inimigos ou em busca de riquezas, disseminando sua cultura, idioma, doenças e genes, 

espalhando seus assentamentos pela Europa, África e Ásia, em um processo bastante lento, 

inclusive decorrente da dificuldade de transportes, de modo que, cerca de trezentos anos após a 

descoberta do Novo Mundo, a diáspora ainda foi limitada a militares e outros aventureiros, 

mercadores e marinheiros (FERRIE; HATTON, 2013). 

Até o século XIX, em razão das oportunidades de trabalho e aquisição de terras no Novo 

Mundo, as causas dominantes de migração intercontinental eram a coerção e contrato. Entre 

1492 e 1820, os escravos representavam mais de três quartos dos 11,3 milhões de migrantes 

para as Américas, enquanto os europeus perfaziam menos de um quarto (FERRIE; HATTON, 

2013). 

No entanto, a migração assumiu um novo caráter com a Revolução Industrial do século 

XIX, que desencadeou uma transferência massiva de população rural para áreas urbanas e além-

fronteiras, como no caso das migrações em massa da Europa para a América do Norte entre 

1846 e 1939, que mobilizou cerca de 59 milhões de pessoas, período que alguns estudiosos 

denominam de era da migração em massa (FERRIE, HATTON, 2013). 

No período de 1850 a 1914 a principal migração foi a transatlântica – em 1850, 4,5 

milhões de escravos foram transportados à força só para o Brasil – e depois de 1945 iniciaram-

se os movimentos de longa distância, que se expandiram a partir da década de 1980 a todas as 

 
26 Tradução livre de: [...] En 2018 (como en años anteriores), los desastres provocados por peligros relacionados 

con el clima y las condiciones meteorológicas, como las tormentas y las inundaciones, fueron responsables del 
grueso del total de desplazamientos por desastres (16,1 millones, o casi el 94%) [...]. (OIM, p. 52). Disponível 
em: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_ch_2.pdf 
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regiões do mundo, quando os meios de transportes e de comunicação foram aprimorados, 

facilitando a mobilidade e o contato com os familiares e amigos que permaneceram nos países 

de origem (FERRIE, HATTON, 2013).  

Esses processos de migração, que moldaram estados e sociedades, distinguem-se dos 

deslocamentos dos últimos anos em razão dos impactos que provocam. Hoje, os reflexos dos 

deslocamentos humanos são globais, afetando política e economia nacional e internacional 

(CASTLES et al, 2014). 

O conceito de migração ambiental sugerido pela Organização Internacional para 

Migração (OIM), “[...] os migrantes ambientais são pessoas ou grupos de pessoas que, por 

imperiosas razões de mudanças repentinas ou progressivas no ambiente que afetam 

adversamente suas vidas ou condições de vida, são obrigados a deixar suas casas habituais, ou 

optam por fazê-lo, temporariamente ou permanentemente, e que se deslocam no seu país ou no 

estrangeiro [...]”27 (OIM, 2007). 

De acordo com dados divulgados pela IDMC (Internal Displacement Monitoring 

Center), foram 17,2 milhões de pessoas deslocadas no mundo por desastres naturais no ano de 

2018.28 

Uma especialização da migração ambiental é reivindicada nos últimos anos. Em razão 

da intensificação dos debates sobre aquecimento global induzido por ações antrópicas, surgiram 

preocupações sobre a migração induzida por mudanças climáticas e a incapacidade dos estados 

de tomar medidas eficazes para mitigar esse fenômeno social por meio da regulamentação das 

emissões de carbono (CASTLES et al, 2014). 

Os deslocamentos humanos induzidos pelo clima, que tendem a se intensificar 

proporcionalmente ao aquecimento global (REINO UNIDO, 2011), suscitam debates 

acadêmicos sobre conceituação e nexo causal entre migração e clima, fatores que influenciam 

no tratamento jurídico e regulamentação da questão. Sobre o que há certo consenso é que se 

trata de um processo multicausal (CAO; CHEN, 2012). 

 

 

 
27 Tradução livre de: “[...] These challenges notwithstanding, IOM proposes the following definition: 

‘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’ 
[...]” (MC/INF/288). 

28 O Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), fundado em 1998 como parte do Conselho 
Norueguês de Refugiados (NRC), é autoridade mundial na fonte de dados e análises sobre o deslocamento 
interno, que fornece elementos técnicos sobre o deslocamento humano mundial (disponível em 
http://www.internal-displacement.org/about-us). 
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2.3 MOBILIDADE HUMANA INDUZIDA POR MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Embora não seja o único fator, o clima induz deslocamentos humanos internacionais. 

Ainda que o IPCC alerte sobre a baixa probabilidade de quantificação desse fenômeno a partir 

do clima, a tendência é que ele se intensifique proporcionalmente à incapacidade dos Estados 

de reduzirem as emissões de gases de efeito estufa. 

Mas como a incerteza é pressuposto do risco, a baixa probabilidade de quantificação, 

até então atestada pelo IPCC, sobre a migração massiva induzida pelo clima não é justificativa 

para inação da comunidade internacional (ATAPATTU, 2014). 

Segundo Gemenne (2011), o assunto migração climática traz dois níveis de incertezas: 

primeiro, as incertezas relacionadas aos impactos do clima nas escalas local e regional; segundo, 

a maneira como os humanos reagirão às mudanças ambientais. 

A crescente preocupação internacional com a regulamentação dos deslocamentos 

humanos induzidos pelo clima envolve argumentos aparentemente contrários: de um lado, os 

ambientalistas afirmam a necessidade de se evitar as migrações climáticas; de outro, os 

estudiosos da migração expressam que esse fenômeno é natural e positivo, não relacionado 

somente ao clima, senão a diversos fatores, o que impõe o fortalecimento de medidas de 

adaptação (CASTLES et al, 2014). 

A definição das políticas públicas adequadas e, consequentemente, da regulamentação 

internacional dos deslocamentos humanos impulsionados pelo clima impõem, necessariamente, 

o conhecimento desse debate, em cujo cerne encontram-se o nexo de causalidade e a questão 

conceitual. 

 

2.3.1 Nexo entre clima e migração: a multicausalidade 

 

A migração não é determinada por um único fator. Conforme Serraglio (2019), a decisão 

de se mudar não envolve apenas a avaliação individual de custos e benefícios, que são 

considerados micro fatores, mas também a influência de agentes externos (macro fatores), como 

questões ambientais, socioculturais, econômicas e políticas. 

Para fins didáticos, optamos por dividir os fatores que determinam as migrações 

induzidas pelo clima em dois grandes grupos29. De um lado, as questões climáticas 

 
29 Por não ser um objetivo da presente pesquisa o aprofundamento do estudo sobre cada um dos fatores que induzem 

as migrações, optamos por trabalhar o clima como concausa e, também de forma geral, as vulnerabilidades, dentro 
das quais se entende possível enquadrar outras determinantes dos fluxos migratórios. 
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sobrepujantes e, de outro, os demais fatores, que dizem respeito ao maior ou menor nível de 

vulnerabilidade das pessoas e populações atingidas (CASTLES et al, 2014). 

 

2.3.1.1 Fatores climáticos indutores de migrações 

 

Os movimentos populacionais podem ser classificados como voluntários ou forçados, 

temporários ou permanentes e internos ou internacionais (SERRAGLIO, 2019). 

Os três principais estressores ambientais associados às migrações humanas induzidas 

pelo clima são: ciclones tropicais, chuvas fortes e inundações; secas e desertificação; e aumento 

do nível do mar (PIGUET et al, 2011). 

Os fatores ambientais que estimulam a migração foram mencionados no relatório final 

sobre migração e mudança ambiental global do Gabinete do Governo para Ciência do Reino 

Unido (FORESIGHT, 2011, p. 45): 

 

O meio ambiente afeta o bem-estar por meio da disponibilidade e estabilidade de, e 
acesso a, serviços ecossistêmicos e pela ocorrência de eventos perigosos. A 
disponibilidade de serviços ecossistêmicos de provisão é particularmente importante 
para economias dependentes da agricultura, pesca e silvicultura, que são 
predominantes nas partes rurais do mundo em desenvolvimento. Aqui uma mudança 
nos serviços ecossistêmicos afeta diretamente o bem-estar e a demanda por migração. 
Além disso, eventos ambientais extremos de início rápido, como inundações, 
deslizamentos de terra e incêndios florestais, bem como erupções vulcânicas, 
terremotos e tsunamis, desencadeiam o deslocamento: significativos números de 
pessoas são deslocados a curto e longo prazo todos os anos. A migração é apenas uma 
de muitas respostas possíveis para eventos extremos, e a opção pelo deslocamento é 
geralmente o último recurso. Quem sai, quem retorna e quando voltam depende de 
circunstâncias sociais, econômicas e políticas subjacentes. Portanto, o ambiente afeta 
a migração em combinação com os outros quatro gatilhos.30 

 

De acordo com os relatórios especiais do IPCC de 201931, os principais fatores 

climáticos que tendem a se intensificar nos próximos anos e, por isso, contribuir na decisão de 

migrar são: a) eventos climáticos extremos, como o aumento da força e da frequência dos 

 
30 Tradução livre para: “[...] The environment affects well-being through the availability and stability of, and access 

to, ecosystem services, and through the occurrence of hazardous events. The availability of provisioning 
ecosystem services is particularly acute for economies dependent on agriculture, fisheries and forestry, which are 
predominant in rural parts of the developing world. Here a change in ecosystem services directly affects well-
being and the demand for migration. In addition, rapid-onset extreme environmental events, such as floods, 
landslides and wildfires, as well as volcanic eruptions, earthquakes and tsunamis, trigger displacement: 
significant numbers of people are displaced in the short and long term every year. Migration is but one of several 
possible responses to extreme events, and displacement is usually the option of last resort80. Who leaves, who 
returns, and when they return depends on the underlying social, economic and political circumstances. Hence, 
environment affects migration in combination with the other four drivers [...]”. 

31 Relatórios especiais sobre mudança climática e terra (Special Report Climate Change and Land) e sobre o oceano 
e a criosfera em um clima em mudança (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate), 
respectivamente de agosto e setembro de 2019.  
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ciclones tropicais, tempestades, inundações e ondas de calor; b) estresse hídrico, como secas e 

desertificação; c) e elevação do nível do mar. 

Esses eventos climáticos podem ser classificados como de início rápido e de início lento 

(CLARO, 2015). Eventos climáticos extremos, como ciclones tropicais, chuvas torrenciais, 

ondas de calor e inundações, são eventos climáticos de início rápido, portanto inesperados e de 

difícil detecção (PIGUET, 2011). 

Segundo Piguet (2011), os eventos extremos de início rápido normalmente induzem 

deslocamentos internos e de curto prazo, inclusive porque as pessoas vitimadas costumam ser 

pobres, o que lhes impede de se deslocarem a longas distâncias. Nessa forma de desastre, as 

pessoas tendem a retornar à área afetada e reconstruir suas casas, mas há relatos de pessoas, em 

menor número, que migram em razão disso a países em desenvolvimento. 

Para Gemenne (2011), eventos climáticos extremos podem ensejar tanto deslocamentos 

temporários quanto permanentes. Como exemplo de descolamentos temporários, o autor cita os 

ocorridos com os povos de Montserrat – território do Reino Unido no Caribe –, em razão da 

erupção de um vulcão em 1997, e de Honduras e Nicarágua, estas desalojadas pelo Furacão 

Mitch, em 1998. Já como exemplo de deslocamento permanente, o autor menciona que grande 

parte da população de Nova Orleans, Estados Unidos afetada pelo furacão Katrina não retornou 

à zona do desastre, migrando de forma permanente. 

Na hipótese de eventos extremos, migração mais significativa ocorre apenas se a 

população afetada for vulnerável e depender do ambiente para sobreviver (PIGUET, 2011), o 

que impõe o fortalecimento das capacidades de adaptação e resiliência (ATAPATTU, 2014). 

A seca é um evento climático não tão repentino quanto as tempestades e furacões e que, 

por serem sazonais, induzem migração de curto prazo, normalmente na área rural, não afetando 

os movimentos migratórios internacionais. Já o processo de desertificação é lento, mas também 

induz migração de curta distância (PIGUET, 2011). 

O aumento do nível do mar é a causa climática mais diretamente relacionada a migrações 

definitivas, contudo permite partidas planejadas, porque não ocorre de forma abrupta, ou outras 

medidas de adaptação, quando possível, como a construção de diques – à exemplo do que fez a 

Holanda. Pode-se dizer que é a única hipótese de deslocamento que pode ser quantificada, já 

que os locais vulneráveis à elevação inevitável do nível dos oceanos são mapeados por sistemas 

de informações geográficas (PIGUET, 2011). 

Embora o IPCC preveja a elevação do nível do mar em sete metros com o derretimento 

da Groenlândia, isso ocorreria ao longo de séculos ou milênios. A curto prazo, isto é, dentro de 

algumas décadas, estima-se que apenas países com altitude inferior a um metro do nível do mar 
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serão inundados, vitimando cerca de 146 milhões de pessoas. Os primeiros países que sofrerão 

as consequências das inundações são os localizados a centímetros acima do nível do mar, como 

Tuvalu e Maldivas, locais, porém, pouco povoados e que, por isso, não induzem migração 

massiva (PIGUET, 2011). 

O grande problema é qual a metodologia para constatar a preponderância do nexo 

climático sobre os demais fatores indutores de migração, desafio maior nas causas de início 

lento, como em crises hídricas e em processos de desertificação, causas que 

contemporaneamente induzem (PIGUET, 2011). 

Embora essa questão mereça um estudo específico e aprofundado, que não se pretende 

realizar no presente trabalho, as ciências jurídicas têm muito a contribuir com essa investigação, 

especialmente mediante teorias que explicam o nexo de causalidade e as concausas – e porque 

não a coautoria – no direito penal.32  

Aos fatores climáticos, que não são a única causa indutora de migrações humanas, soma-

se pelo menos um fator, associado à vulnerabilidade, isto é, a capacidade de lidar com as 

adversidades climáticas (PIGUET, 2011). 

É a capacidade de adaptação às mudanças climáticas e de mitigação dos danos que 

definem a ocorrência ou não migração, pois quando o estresse ambiental encontra a 

vulnerabilidade, evidencia-se o desastre. Em consequência, para evitar uma crise, impõe-se o 

fortalecimento da capacidade de reação das populações e países vulneráveis às mudanças do 

clima, mediante implementação de estratégias de mitigação e adaptação (GEMENNE, 2011). 

 

2.3.1.2 Outros fatores correlatos: a vulnerabilidade  

 

Inúmeros são os critérios que definem a vulnerabilidade, os quais variam de acordo com 

a área de investigação, revelando a complexidade da tarefa de conceituar objetivamente o termo 

(FUSSEL, 2007). 

Fussel (2007) identifica pelo menos quatro dimensões fundamentais do conceito de 

vulnerabilidade: a) o sistema analisado, como, por exemplo, o sistema social, o sistema 

 
32 As teorias penalistas da conditio sine qua non, do processo de eliminação hipotética de Thyrén e da equivalência 
dos antecedentes causais, por exemplo, já lançariam luzes sobre o nexo de causalidade entre migração e clima. O 
próprio conceito penal de causa já auxiliaria nessa tarefa que, contudo, necessita dos conhecimentos de outras áreas 
do conhecimento, como sociologia, antropologia, dentre outras. Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 144), ao 
conceituar causa, afirma que “[...] significa toda ação ou omissão indispensável para a configuração do resultado 
concreto, por menor que seja o grau de contribuição. [...] Para apurar se alguma circunstância fática é causa do 
crime, deve-se utilizar o critério do juízo hipotético de eliminação, ou seja, abstrai-se determinado fato do contexto 
e, se ainda assim o resultado se produzisse, não seria ele causa do resultado”. 
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ambiental, uma região ou um grupo populacional; b) o atributo valorizado do sistema ameaçado, 

como vidas humanas e saúde, renda e identidade cultural de uma comunidade ou 

biodiversidade; c) o perigo ao qual está sujeito o sistema em análise; e d) referência temporal, 

isto é, o período de investigação. 

Vulnerabilidade está intrinsecamente associada ao conceito de capacidade, que “[...] é o 

poder de fazer algo [...]” (SEN, 2011, p. 49). 

A capacidade também foi considerada pelo IPCC, que definiu vulnerabilidade como 

“[...] o grau de susceptibilidade e incapacidade de um sistema para lidar com os efeitos adversos 

das mudanças do clima, inclusive a variabilidade climática e os eventos extremos do tempo 

[...]” (2007, p. 28). 

Segundo Iwama et al. (2016), a vulnerabilidade pode ter pelos menos duas diferentes 

interpretações, as quais influenciam na capacidade de resposta aos problemas advindos das 

mudanças climáticas. A primeira interpretação de vulnerabilidade baseia-se nas características 

do meio físico (aspectos biofísicos), considerando vulneráveis as pessoas ou comunidades que 

habitam locais precários ou suscetíveis aos efeitos físicos das mudanças climáticas. A segunda 

interpretação de vulnerabilidade é contextual, o que significa que múltiplos fatores ambientais, 

sociais, econômicos, políticos e culturais determinam a capacidade de respostas às mudanças 

climáticas. 

Os diversos fatores que determinam a vulnerabilidade foram considerados pelo IPCC 

(2007), que acentuou a complexidade de isolar o evento climático dos demais fatores de 

migração. Dos fatores de vulnerabilidade identificados, destacam-se a pobreza, o acesso 

desigual a recursos, a insegurança alimentar, a globalização econômica, situações de conflitos 

e a incidência de doenças como o HIV/AIDS. 

A complexidade da noção de vulnerabilidade foi sintetizada por Ramos (2011, p. 56), 

que relacionou uma multiplicidade de fatores que a definem, dentre os quais “[...] aspectos 

físicos, ambientais, técnicos, econômicos, psicológicos, sociais e políticos [...]”, que permitem 

mensurar as perdas e a capacidade de resiliência e reconstrução do ambiente, da população, 

estruturas sociais e organizacionais e econômicas vitimadas por eventos danosos.  

Mesmo que o evento climático nem sempre – ou quase nunca, pois a elevação do nível 

do mar pode ser uma causa isolada e irreversível de deslocamento humano – seja o único fator 

indutor da migração, que é um fenômeno complexo e multicausal, o risco de intensificação de 

uma crise migratória futura deve ser combatido no presente. 

Embora os estudiosos da migração critiquem o discurso ambientalista de redução de 

emissões, por acreditarem não haver necessidade de evitar o fenômeno migratório, que é 
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positivo, entende-se que essa medida é necessária para que os deslocamentos humanos futuros 

decorram da liberdade de escolha, não de imposição resultante de um quadro de 

irresponsabilidade organizada, que se evidencia quando adotadas posturas negacionistas dos 

riscos e de isenção de responsabilidades por instituições políticas e tomadores de decisão 

(BECK, 2011). 

Conforme Sen (2011, p. 263), a liberdade de escolha permite a oportunidade de decidir 

o que se deve fazer e é valiosa por pelo menos duas razões diferentes: primeiro, porque quanto 

maior a liberdade, mais amplas as oportunidades de realização de objetivos pessoais; segundo, 

porque a liberdade garante que, durante o processo de escolha, as pessoas não sejam forçadas a 

algo por restrições impostas por outros. 

A liberdade, inclusive de escolha, é um direito previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos (1948), dotado das características de universalidade e inalienabilidade, que 

deve ser realizado formal e materialmente (TRINDADE, 2001). Significa, nessa perspectiva, 

que a migração deve resultar do exercício da liberdade de escolha, não de uma impossibilidade 

de permanecer ou retornar ao local de origem. 

O direito de permanência e retorno foi reconhecido pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) como implícito no direito de sair do próprio país, mas 

seu exercício só se torna viável a partir de uma abordagem preventiva, voltada ao melhoramento 

das condições de vida da população e ao aperfeiçoamento das instituições nacionais de proteção 

aos direitos humanos (TRINDADE, 2001). 

A liberdade de escolha, assim entendida como a soma dos fatores oportunidade e 

processo, pode ser considerada fruto do reconhecimento e da paridade de participação 

(FRASER, 2001). 

O princípio de paridade de participação pressupõe “[...] uma distribuição de recursos 

materiais que garanta a independência e 'voz' dos participantes” e que os padrões 

institucionalizados de valor cultural exprimam igual respeito por todos os participantes e 

garantam iguais oportunidades para alcançar a consideração social [...]” (FRASER, 2013). 

O primeiro passo à efetivação do direito humano de liberdade de escolha dos migrantes 

climáticos, que se exerce com paridade de participação, é o reconhecimento da especial 

condição das pessoas que estão em mobilidade induzida por eventos climáticos, o que impõe 

uma opção conceitual para essa nova classe de migrantes. 

Sem reconhecimento e paridade de participação não há justiça, que está associada à 

preocupação com igualdade intergeracional, formalizada no preâmbulo do Acordo de Paris 
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(2015), que só é viável por meio do fortalecimento das capacidades de ação e reação das pessoas 

em situação de mobilidade induzida por fatores ambientais. 

A preocupação com a justiça intergeracional não é nova no Direito Internacional. Na 

Declaração de Estocolmo de 1972, estabeleceu-se a responsabilidade de proteger o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações como um princípio (WEISS, 1992).  

A justiça ambiental, da qual surgiu a ideia de justiça climática, preocupa-se não apenas 

com a distribuição equânime dos bens ambientais, dilema característico das teorias de justiça 

institucionalistas transcendentais33, mas com os processos que resultam na má distribuição, que, 

no Antropoceno, correspondem à divisão dos riscos da modernidade e à capacidade de 

resiliência das comunidades e pessoas vulneráveis (SCHLOSBERG, 2011; SEN, 2011). 

Na modernidade antropozoica, os elementos da justiça ambiental – redistribuição, 

reconhecimento, paridade de participação e fortalecimento da capacidade de adaptação e 

resiliência – recebem uma faceta temporal, que corresponde à preocupação com a realização da 

igualdade entre gerações (GOSSERIES, 2014). 

Portanto, na realização da justiça climática há uma preocupação com a distribuição 

equânime de bens e riscos no espaço (entre pessoas, comunidades e países da mesma geração) 

e no tempo (entre gerações ou intergeracionais). 

Para a teoria da equidade intergeracional, os seres humanos são consignatários de uma 

confiança planetária, herdada das gerações ancestrais e que serão transmitidas às descendentes, 

da qual irradiam direitos e responsabilidades. Essa teoria é forjada sob duas relações da geração 

presente: com as futuras gerações humanas e com o sistema natural que integra (WEISS, 1992). 

Esse dever baseado na confiança – e a proteção da confiança é o que molda as relações 

jurídicas de direito interno34 – é o que sustenta a teoria da equidade intergeracional, esta 

edificada sob três princípios: primeiro, o princípio da conservação de opções, pelo qual se exige 

de cada geração que conserve a diversidade de recursos naturais e culturais, de maneira a não 

restringir indevidamente as opções disponíveis para as gerações futuras, que deverão ostentar a 

mesma diversidade da geração atual para solução dos seus problemas e satisfação de seus 

próprios valores; segundo, o princípio da conservação da qualidade, que impõe à geração atual 

o dever de manter a qualidade do planeta para transmiti-la às gerações futuras na mesma 

 
33 A abordagem da ideia de justiça a partir de teorias institucionalistas transcendentais (contratualistas) busca 

instituições completamente justas, idealizando os imperativos morais e políticos para o comportamento social 
adequado, sem considerar as capacidades reais, que determinariam um comportamento justo. Trata-se de uma 
concepção de justiça ideal, focada em arranjos (de comportamento ou institucionais) perfeitos, não em realizações 
(SEN, 2011). 
34 A propósito, as teorias baseadas na tutela da confiança, de matriz civilista, estão incorporadas nas leis civis 
brasileiras: venire contra factum proprium, supressio e surrectio (MOREIRA, 2003). 
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condição recebida; e terceiro, o princípio da conservação do acesso, em que cada geração deve 

assegurar aos seus membros direitos equitativos de acesso ao legado das gerações passadas e 

conservar esse acesso às gerações futuras (WEISS, 1992). 

A ausência de preocupação com a realização da justiça planetária é um dos motivos que 

Biermann (2020) atribui à incapacidade da política ambiental de responder aos desafios do 

Antropoceno (paradigma da política ambiental), dentre os quais aloca a mobilidade humana 

induzida por mudanças climáticas. 

Para Biermann (2020, p. 8): 

 

[...] a transformação planetária que nossa espécie colocou em movimento requer uma 
noção muito mais ampla de justiça. Riscos de transformações do sistema da terra são 
verdadeiros - como Gardiner (2011) argumentou com relação à mudança do clima - 
uma "tempestade moral perfeita". Quando se trata de riscos do sistema terrestre, 
problemas de justiça intergeracional (Schuppert 2011, Lawrence 2014), justiça em 
adaptação (Adger et al. 2006) ou justiça interespécies (Agyeman et al. 2016) - para 
citar apenas alguns - vão além das conceituações tradicionais de ambiente. A 
transformação do sistema terrestre cria um contexto inteiramente novo para o que está 
sendo cada vez mais referido como "justiça planetária" (Hickey e Robeyns 2020, 
Biermann e Kalfagianni 2020). O que é necessário é mais trabalho conceitual e 
empírico sobre essas preocupações de nível planetário. O paradigma da "política 
ambiental" dominante está mal equipado para assumir este desafio [...].35 

 

A justiça na modernidade antropozoica somente se realiza mediante redistribuição, 

reconhecimento, paridade de participação, fortalecimento das capacidades ou redução das 

vulnerabilidades e equidade intergeracional36, critérios que o Direito Internacional deve atender, 

diante da complexidade dos problemas que se apresentam, personificados em riscos de 

potencial irreversibilidade que se dispersam por todo o globo terrestre e entre gerações. 

A condição específica das pessoas em mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas, que não se enquadram no conceito de migrante ou refugiado, ainda não foi 

formalmente reconhecida no direito internacional, mas se sabe que é determinada pela ação 

 
35 Tradução livre para: “[...] the planetary transformation that our species has set into motion requires a much 

broader notion of justice. Risks of earth system transformations are truly – as Gardiner (2011) argued with regard 
to climate change – a ‘perfect moral storm’. When it comes to earth system risks, issues of intergenerational 
justice (Schuppert 2011, Lawrence 2014), justice in adaptation (Adger et al. 2006) or interspecies justice 
(Agyeman et al. 2016) – to name but a few – go beyond traditional conceptualizations of the environment. Earth 
system transformation creates an entirely new context for what is increasingly being referred to as ‘planetary 
justice’ (Hickey and Robeyns 2020, Biermann and Kalfagianni 2020). What is required is further conceptual and 
empirical work on these planetary-level concerns. The mainstream ‘environmental policy’ paradigm is ill-
equipped to take on this challenge.  

36 Por não ser objeto do presente estudo a análise aprofundada das teorias de justiça na época do Antropoceno, as 
locuções justiça climática e justiça no Antropoceno são utilizadas, no presente estudo, como sinônimas para 
mencionar a necessidade de uma abordagem que reúna redistribuição de bens e riscos, reconhecimento, 
fortalecimento da capacidade de adaptação e resiliência, paridade de participação e equidade intergeracional 
(BIERMANN, 2020; FRASER, 2010; GOSSERIES, 2014; SEN, 2011; WEISS, 1992). 
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humana sobre o clima da Terra e que, portanto, pode ser atenuada pelo próprio homem, através 

de medidas de redução de emissões de gases de efeito estuda e de adaptação das comunidades 

vulneráveis aos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas. 

 

2.3.2 A questão conceitual 

 

Diversas são as terminologias empregadas para nominar o fenômeno do deslocamento 

humano forçado por causas climáticas, mas as mais recorrentes são: deslocados, migrantes e 

refugiados climáticos (SERRAGLIO, 2019). 

A precisão conceitual para identificar as pessoas que se deslocam em razão de mudanças 

climáticas depende de cinco questões, que definem o atual tratamento jurídico correspondente. 

A primeira é saber se o deslocamento foi forçado ou ocorreu de forma voluntária; a segunda diz 

respeito à natureza do gatilho, isto é, à causa preponderante da migração (já que não é possível 

isolá-las completamente); a terceira é saber se as fronteiras internacionais foram ou não 

cruzadas; a quarta refere-se à existência ou não de incentivos políticos para caracterizar o 

deslocamento humano como uma medida adaptativa de migração climática; e a quinta questão 

é identificar se o movimento é impulsionado ou agravado por fatores como discriminação 

(ATAPATTU, 2014). 

A resposta a essas questões nos remete novamente à multicausalidade do fluxo 

migratório, o que torna a migração climática um fenômeno complexo, anunciando a dificuldade 

de adoção de uma nomenclatura das pessoas em mobilidade induzida pelo clima, nem sempre 

forçadas a se deslocar ou motivadas por um fenômeno de início rápido e imprevisto. 

Embora não exista consenso sobre a nomenclatura adequada para designar os 

deslocamentos humanos induzidos pelo clima, parte da literatura parece concordar que esse 

fenômeno está contido na taxionomia de migrante ambiental (CAO; CHEN, 2012). 

Migrantes ambientais são pessoas em situação de deslocamento forçado não 

convencional, que se deslocam interna ou internacionalmente, temporária ou permanentemente, 

e que se encontram em situação de vulnerabilidade, sendo obrigados a deixar sua morada 

habitual por motivos ambientais de início rápido ou de início lento, causados por motivos 

naturais, antropogênicos ou pela combinação de ambos (CLARO, 2015). 

Os migrantes climáticos se distinguem dos migrantes ambientais no que diz respeito à 

origem dos eventos da natureza que culminaram no deslocamento forçado, embora as 

consequências migratórias sejam as mesmas (PEREIRA, 2017). 
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Para Mayer (2016), migração climática é um componente de migração ambiental, onde 

o fluxo populacional é especificamente atribuído às alterações ambientais associadas às 

mudanças climáticas antropogênicas. 

Portanto, aos que utilizam a terminologia migrante climático, sua configuração exige 

um elemento especial em comparação à migração ambiental lato sensu: a ação humana como 

uma das causas ou gatilhos do deslocamento. 

Juridicamente, as pessoas que se deslocam por gatilhos ambientais ou climáticos são 

tratadas pela comunidade internacional como migrantes, o que significa que, embora parte da 

doutrina reivindique a aplicação da Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados de 1951, esse instrumento jurídico não se lhes aplica.37  

A definição jurídica de refugiado encontra previsão no art. 1º da Convenção das Nações 

Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, atualizada pelo Protocolo de 1967, e foi 

sintetizada no art. 1º da Lei 9.474/97 como sendo o indivíduo que deixa seu país de 

nacionalidade ou, se apátrida, de residência, em razão de: a) fundado temor de perseguição por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas; b) grave e 

generalizada violação de direitos humanos. 

O termo refugiado ambiental, cunhado na década de 1970, refere-se, de forma ampla, às 

pessoas obrigadas a deixar o local onde vivem em busca de melhores condições de vida, 

temporária ou permanentemente, em razão de perturbações ambientais (SERRAGLIO, 2019). 

Embora o impacto da terminologia “refugiados do clima” tenha forte expressão 

midiática, contribuindo para despertar o interesse ao assunto, tecnicamente seu uso não é 

adequado, porque equiparar os deslocados climáticos aos refugiados tradicionais enfraqueceria 

o instituto do refúgio (CASTLES et al, 2014). 

 
37 Há exceções em legislações de âmbito regional e doméstico. Conforme Carolina de Abreu Batista Claro (2015), 

“no plano regional, existe reconhecimento da categoria migratória e proteção jurídica específica para os 
“refugiados ambientais” na Convenção de Kampala (2009), no âmbito da União Africana, e também na 
Convenção da Liga Árabe sobre a Regulação da Condição de Refugiados (1994), embora esta última não esteja 
vigente no plano jurídico. No direito interno estatal, legislações de países como Argentina, Bolívia, Costa Rica, 
Cuba, Finlândia e Suécia proporcionam alguma forma de proteção jurídica voltada para os “refugiados 
ambientais”, sendo que Bolívia e Cuba expressamente reconhecem a categoria jurídica do “refugiado ambiental”, 
respectivamente como “migrantes climáticos” e como “refugiados”. Tais leis internas demonstram o 
vanguardismo do reconhecimento e da proteção jurídica desses migrantes e servem de exemplo para os demais 
países e para o próprio Direito Internacional”. Outro exemplo é trazido à baila por Luciana Diniz Durães Pereira 
(2017), referindo-se à Convenção da União Africana para a Proteção e Assistência das Pessoas Deslocadas 
Internas na África, na qual se atribui tratamento de refúgio aos deslocamentos forçados por mudanças climáticas 
ou eventos naturais. 
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O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a Organização 

Internacional para Migração (OIM) já se manifestaram no sentido de rejeitar a uso do termo 

refugiados para designar pessoas em deslocamento induzido pelo clima, por temer a banalização 

e enfraquecimento do instituto (BIERMANN; BOAS, 2018). 

A distinção conceitual entre migração e deslocamento foi sintetizada por Ferreira e 

Serraglio (2019), que optaram por utilizar o termo mobilidade humana para se referir aos fluxos 

populacionais induzidos pelo clima, o qual também inclui a realocação planejada, que, no 

contexto das mudanças climáticas, é uma medida de adaptação, conforme se denota do seguinte 

excerto: 

 

[...] opta-se pelo uso da locução mobilidade humana, restringindo-a aos efeitos 
adversos das mudanças climáticas: ‘além de ser mais consensual, ela inclui diferentes 
formas de movimento’, abarcando as nuances das diversas situações inerentes ao 
tema. Compreendida como ‘um termo guarda-chuva que se refere a todos os aspectos 
do movimento de pessoas, a mobilidade humana abrange processos de migração e de 
deslocamentos (in)voluntários internos e transfronteiriços, assim como a realocação 
planejada e consentida de populações. Nessa esteira, haveria de se falar em três 
modalidades de fluxos populacionais, aplicadas independentemente da temporalidade 
e da transposição de fronteiras nacionais: migração, manifestada de forma voluntária; 
deslocamento, identificado a partir de seu caráter forçado; e realocação planejada, 
expressa a partir de processos de reassentamentos programados de indivíduos ou 
grupo de pessoas para uma nova localidade. [...] Por sua vez, a realocação planejada 
pressupõe assistência estatal e encontra-se relacionada a pessoas que não poderão ou 
farão a opção de não retornar aos seus locais de residência atual. (p. 94-95). 

 

O termo mobilidade é o mais consensual e abrangente para nominar pessoas em situação 

de deslocamento induzido pelo clima, pois inclui tanto migração forçada quanto voluntária, 

desencadeadas por causas de início lento ou rápido e de repercussão interna ou internacional 

(FERREIRA, SERRAGLIO, 2019). 

Embora se entenda que a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas é 

caracterizada pela falta de liberdade de escolha entre permanecer e retornar, à exemplo do que 

ocorre com os pequenos estados insulares, que perderão parcela territorial ou mesmo 

desaparecerão em razão da elevação do nível do mar (ATAPATTU, 2014), o que demanda um 

tratamento jurídico especial, o certo é que na prática não é possível distinguir com clareza qual 

o fator que preponderou no fenômeno migratório (FERREIRA, SERRAGLIO, 2019). 

Para fins didáticos, opta-se pelo uso da locução mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas – termo guarda-chuva – para designar o fenômeno populacional 

desencadeado preponderantemente por problemas relacionados ao clima e que é decorrente da 
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ausência de voluntariedade no processo de escolha entre migrar, permanecer e retornar – faceta 

do direito à liberdade.  

O direito à liberdade – a voluntariedade – é o que parece caracterizar a mobilidade 

humana como fenômeno social benéfico, regido por normas internas e internacionais sobre 

migração. Quando a única possibilidade digna é deixar a moradia habitual (no caso de eventos 

ambientais de início lento) ou não retornar (na hipótese de evento de início rápido), a migração 

deixa de ser o exercício de uma liberdade fundamental, tornando-se uma violação do direito de 

permanecer ou voltar. É dizer: a liberdade de escolha demarca a linha entre o exercício e a 

violação do direito humano fundamental de ir e vir, permanecer ou retornar.  

Independente do termo que venha a ser unificado, o fato é que os deslocamentos 

humanos induzidos por mudanças climáticas, que não são quantificados numericamente com 

precisão pelo IPCC, apresentam uma inequívoca faceta intertemporal: trata-se de um fenômeno 

contemporâneo que tende a se intensificar no futuro, proporcionalmente às medidas adotadas 

no presente.  

Isto é, as mudanças climáticas inevitáveis conduzirão à elevação do nível do mar, à 

redução das precipitações, ao aumento da crise hídrica e à intensificação dos eventos extremos, 

o que certamente exacerbará a mobilidade humana – e isto é inevitável. Mas a quantificação 

numérica (se massiva ou não) e a abrangência territorial (se nacional ou internacional) são 

questões que os modelos climáticos não conseguem projetar com grande precisão, porque o 

comportamento humano, que determina as medidas adotadas no presente e que orientam o 

futuro, quando os efeitos das ações imediatas serão sentidos, é um fator imprevisível (MANN, 

2009). 

Sobre o aspecto futuro das migrações climáticas, expressou Mayer (2016) que: 

 

[...] A escala das mudanças climáticas futuras dependerá, em parte, de medidas 
adotadas em níveis internacional, doméstico, locais e individuais, mas ‘a maioria dos 
aspectos das mudanças climáticas persistirá por muitos séculos, mesmo se as emissões 
de CO2 forem interrompidas [...] (p. 9).38 

 

Em suma, a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas é um evento 

multicausal, desencadeado pela atividade humana na natureza, com potencial de intensificação 

 
38 Tradução livre de: [...] The scale of future climate change will partly depend on measures adopted at 

international, domestic, local and individual levels, but “[m]ost aspects of climate change will persist for many 
centuries even if emissions of CO2 are stopped. [...]” 
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futura, desafiando a adoção de medidas globais imediatas e de longo prazo, para que não se 

transmude de um fenômeno social positivo a uma consequência de violação do direito à 

liberdade de escolha, com impactos humanitários e políticos. 

 

2.3.3 Diagnóstico sobre a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas  

 

A busca por respostas jurídicas pressupõe um objeto de investigação bem caracterizado, 

portanto um diagnóstico preciso das nuances do instituto da mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas, que deve balizar a análise da agenda internacional desafiada. 

A partir da análise do estado da arte sobre a mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas, pode-se diagnosticar os seguintes pontos relevantes a considerar: a) o clima é um 

dos gatilhos que induzem mobilidade humana, mas não o único; b) as mudanças climáticas que 

contribuem para os fluxos populacionais decorrem da atividade humana sobre o sistema 

terrestre; c) não é possível estimar a quantidade de pessoas que se deslocarão em razão da crise 

climática; d) há risco de deslocamentos humanos massivos induzidos por mudanças climáticas; 

e) os impactos da mobilidade humana decorrente de mudanças climáticas variam de acordo com 

a vulnerabilidade das comunidades afetadas e poderão atingir todos os países do globo, seja 

como receptores dos migrantes ou como vulneráveis aos eventos climáticos, com reflexos sobre 

saúde, alimentação, segurança, direitos humanos; f) para que não se transmude em crise, é 

necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer a capacidade das pessoas e 

comunidades vulneráveis. 

Em resumo, o fenômeno da mobilidade humana no Antropoceno é dotado de 

características espacial (trata-se de um fenômeno global que não comporta enfrentamento eficaz 

isolado, demandando, portanto, ação coletiva), temporal ou intergeracional (com repercussão 

presente, como nos casos de desertificação e desastres naturais intensificados por mudanças 

climáticas, mas com risco de intensificação no futuro, o que depende das medidas de redução 

de emissões e de adaptação adotadas no presente) e interdisciplinar (os gatilhos são diversos e 

os reflexos repercutem em diversas áreas, como economia, ambiente, saúde, segurança, 

inclusive alimentar, sustentabilidade, dentre outros). 

A partir dessas peculiaridades da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas 

é possível delimitar os pontos sobre os quais o Direito deve se debruçar para oferecer respostas 

jurídicas adequadas, as quais devem contemplar os seguinte pontos: a) produzir efeitos sobre 

toda a comunidade internacional, considerando o aspecto global das migrações climáticas; b) 

orientar-se com base em riscos, quantificáveis ou não, apresentando medidas precaucionais para 
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evitar o risco de crise migratória futura, aspecto intertemporal do fenômeno populacional; c) 

solucionar o problema de ação coletiva, impondo uma responsabilidade de agir à comunidade 

internacional; d) considerar a multiplicidade de causas e as consequências que envolvem a 

mobilidade humana, incluindo as vulnerabilidades, mas sobretudo a ação antrópica sobre o 

ambiente. 

É dizer: o Direito deve oferecer respostas com abrangência extraterritorial, que resolvam 

o problema de ação coletiva e que respeitem as gerações futuras. 

As medidas que permitem atender a esses pontos resumem-se em três: a um, redução de 

emissões de gases de efeito estufa, impedindo a intensificação da mobilidade humana; a dois, 

implementação de medidas de adaptação das comunidades vulneráveis, o que inclui a 

cooperação para transferência tecnológica e financeira; a três, o fortalecimento das capacidades 

dos países receptores, que deverão respeitar os direitos humanos das pessoas obrigadas a se 

deslocar. 

Essas necessidades foram reconhecidas no Pacto Global para Migração Segura, 

Ordenada e Regular (ONU, 2018) e no Pacto Global sobre Refugiados (ONU, 2018), agendas 

internacionais que orientam sistemas de governança e, portanto, abordagens jurídicas 

específicas, das pessoas em situação de mobilidade além-fronteiras, divididas entre migrantes 

e refugiados. 

O Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular (ONU, 2018), no item 9, 

indica ser a mobilidade humana induzida por mudanças do clima um problema global. Embora 

não se reconheça expressamente o princípio da preocupação comum da humanidade, ele está 

implícito no referido Pacto, podendo ser extraído dos princípios contidos no item 15 e das 

declarações lançadas sob a rubrica “Nossa visão e princípios orientadores”, que reconhecem a 

extraterritorialidade da questão, a necessidade de uma abordagem comum, a responsabilidade 

compartilhada de todos os países do globo e a necessidade de cooperação internacional. 

No Pacto Global sobre Refugiados, há expressa previsão, logo no item A da introdução, 

de que a questão é uma preocupação comum da humanidade (ONU, 2018). 

Outras agendas internacionais que tratam da mobilidade humana também reconhecem o 

caráter global desse fenômeno social, como a agenda de segurança e desenvolvimento, 

reforçando tratar-se de uma preocupação comum da humanidade. 

As diferentes agendas internacionais foram reunidas na Agenda 2030 da ONU, que 

estabelece um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade em busca do 

desenvolvimento sustentável, delimita as questões afetas a toda comunidade internacional: 
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Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Também 
busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação 
da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o 
maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 
Todos os países e todos os grupos interessados, atuando em parceria colaborativa, 
implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da 
pobreza e da privação e a sanar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados a 
tomar medidas ousadas e transformadoras que se necessitam urgentemente para pôr o 
mundo em um caminho sustentável e robusto. Ao embarcarmos nessa jornada 
coletiva, comprometemo-nos a não deixar ninguém para trás (ONU, 2015). 

 

Especificamente no item 14 da Agenda 2030, declara-se a preocupação global com a 

repercussão das mudanças climáticas sobre a mobilidade humana, direitos humanos, meio 

ambiente e segurança: 

 

14. Encontramo-nos num momento de enormes desafios para o desenvolvimento 
sustentável. Bilhões de nossos cidadãos continuam a viver na pobreza e a eles é negada 
uma vida digna. Há crescentes desigualdades dentro dos países e entre os países. Há 
enormes disparidades de oportunidades, riqueza e poder. A desigualdade de gênero 
continua a ser um desafio chave. O desemprego, particularmente entre os jovens, é 
uma grande preocupação. Ameaças globais à saúde, desastres naturais mais frequentes 
e intensos, conflitos em ascensão, o extremismo violento, o terrorismo e as crises 
humanitárias relacionadas e o deslocamento forçado de pessoas ameaçam reverter 
grande parte do progresso alcançado na área de desenvolvimento nas últimas décadas. 
O esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da degradação 
ambiental, incluindo a desertificação, secas, a degradação dos solos, a escassez de 
água doce e a perda de biodiversidade aumentam e agravam a lista de desafios que a 
humanidade enfrenta. A mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo 
e seus efeitos adversos comprometem a capacidade de todos os países em alcançar o 
desenvolvimento sustentável. O aumento na temperatura global, a elevação do nível 
do mar, a acidificação dos oceanos e outros impactos da mudança do clima estão 
afetando seriamente as zonas costeiras e os países costeiros de baixa altitude, incluindo 
muitos países de menor desenvolvimento relativo e os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento. A sobrevivência de muitas sociedades, bem como dos sistemas 
biológicos do planeta, está em risco (ONU, 2015). 

 

Por se tratar de um problema comum de responsabilidade compartilhada de todos os 

países do globo, assim reconhecido em diversas agendas internacionais, a mobilidade humana 

é uma preocupação comum da humanidade. E como o âmbito de aplicação do princípio da 

preocupação comum da humanidade é justamente questão global complexa e que exige ação 

coletiva da comunidade internacional, passaremos a investigar, a seguir, o arsenal jurídico que 

esse princípio oferece para abordagem da mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas e se condiz com os pontos sobre os quais o Direito deve oferecer respostas. 
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3 PRINCÍPIO DA PREOCUPAÇÃO COMUM DA HUMANIDADE 

 

A preocupação comum da humanidade emergiu no Direito Internacional Ambiental 

como um princípio a partir da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas e da Convenção sobre Diversidade Biológica, com a proposta de solucionar o 

problema de ação coletiva em questões globais complexas, sensíveis à humanidade como um 

todo, cuja solução demande atuação conjunta e orquestrada da comunidade internacional. 

No preâmbulo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

reconheceu-se que “[...] o câmbio do clima da Terra e seus efeitos adversos são uma 

preocupação comum de toda a humanidade [...]39 (ONU, 1992). 

Também no preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica constou que o 

tratado foi firmado pelos Estados-parte mediante prévia afirmação de que “[...] a conservação 

da diversidade biológica é uma preocupação comum à humanidade [...]” (ONU, 1992). 

Na teoria das fontes do Direito Internacional, a preocupação comum da humanidade 

recebe feição de fonte material, por ser expressão dos anseios da sociedade contemporânea de 

regular a responsabilidade internacional em questões de risco global, intertemporal e cujo 

enfrentamento demanda ação coletiva. 

Fonte material do Direito Internacional é o fenômeno social – fatos - que demonstram a 

necessidade e importância da formulação de preceitos jurídicos que regulem determinadas 

situações (PORTELA, 2013, p. 68).  

Não se pode confundir o Direito, este originado na dinâmica social, com preceitos 

jurídicos, que correspondem à roupagem formal de uma norma – direito positivo. O Direito 

preexiste à formalização via instrumento jurídico40. 

Segundo Grossi (2007, p. 67): 

 

O direito, na sua autonomia, forte por ser enraizado no costume local, viveu e vive, 
desenvolveu-se e desenvolve-se também fora daquele cone de sombra, mesmo fora 
dos trilhos constringentes do chamado direito oficial; consequência inevitável de não 
ser dimensão do poder e do Estado, mas sim da sociedade na sua globalidade. 

 

 
39 Consta do preâmbulo da UNFCCC o seguinte: “[...] Reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus 
efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidade [...]”.  
40 Não é objetivo da presente pesquisa aprofundar as correntes doutrinárias sobre as fontes do Direito. A conclusão 
de que a preocupação comum da humanidade corresponde a uma fonte material e, simultaneamente, formal do 
Direito Internacional está respaldada nas correntes de base sociológica capitaneadas por León Duguit, Georges 
Scelles e Paolo Grossi. 
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No aspecto formal, a escassa literatura não se dedica a analisar o status da preocupação 

comum da humanidade como fonte do Direito Internacional, abordando-a como conceito 

normativo por uns e como princípio por outros41. 

Como conceito normativo, a preocupação comum da humanidade corresponde a uma 

fonte formal indireta de Direito Internacional42, porque se trata de ato unilateral de uma 

organização internacional, categoria jurídica que não figura no rol do art. 38 do Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça (CARREAU, BICHARA, 2015, p. 285). 

Essa imprecisão terminológica também é observada no Segundo Relatório sobre 

Proteção da Atmosfera desenvolvido pela Comissão de Direito Internacional da Assembleia 

Geral da ONU (A/CN.4/681), como fruto da 67ª sessão realizada em Genebra nos dias 4 de 

maio, 5 de junho e 7 de agosto de 2015. 

Ao mencionar a preocupação comum da humanidade, a Comissão de Direito 

Internacional referiu-se tanto a princípio quanto a conceito normativo. Na conclusão, porém, 

constou se tratar de um princípio básico de Direito Internacional (ONU, 2015): 

 

78. Neste segundo relatório, o Relator Especial objetivou apresentar o esboço de 
diretrizes gerais sobre a definição e escopo do projeto, bem como três elaborar 
diretrizes sobre os princípios básicos para a proteção da atmosfera (todas as diretrizes 
preliminares são reproduzidas no anexo abaixo.) Estes três princípios básicos - 
preocupação comum da humanidade, obrigação geral dos Estados [de proteção da 
atmosfera] e cooperação internacional - estão fundamentalmente interligados, 
formando uma trindade para proteção da atmosfera. Além disso, eles estão bem 
estabelecidos na prática do Estado. Como o Relator Especial enfatizou em seu 
primeiro relatório, e como membros da Comissão enfatizaram, o papel básico da 
Comissão é analisar os problemas de regimes especiais, como o direito ambiental 
internacional, da perspectiva de direito internacional geral. Em seu terceiro relatório 
de 2016, o Relator Especial irá continuar a usar a mesma abordagem ao prosseguir 
com seu estudo do restante dos princípios básicos, incluindo sic utere tuo ut alienum 
non laedas, desenvolvimento sustentável e equidade [...].43  

 
41 Apenas para ilustrar essa dicotomia dentre as bibliografias estudadas, Frank Biermann trata a preocupação 
comum da humanidade como um conceito normativo, ao passo que Laura Horn refere-se a ela como um princípio. 
O motivo da denominação empregada não foi esclarecido nos trabalhos estudados. 
42 Conforme Curreau e Bichara (2015), os atos unilaterais de organizações internacionais podem representar fonte 
direta de direito internacional, pois, contemporaneamente, criam obrigações. A razão de não figurarem no art. 38 
do Estatuto da Corte Internacional de Justiça como fontes diretas de direito internacional decorre do fato se que 
seu caráter normativo foi fortalecido posteriormente à edição do estatuto (editado em 1920 e mantido sem 
alterações em 1945), a partir do protagonismo dos novos atores internacionais. 
43 Tradução livre de: “[...] 78. In this second report, the Special Rapporteur has aimed at presenting the general 
draft guidelines on the definition and scope of the project as well as three draft guidelines on the basic principles 
for the protection of the atmosphere. (All draft guidelines are reproduced in the annex below.) These three basic 
principles — common concern of humankind, general obligation of States, and international cooperation — are 
fundamentally interconnected, forming a trinity for the protection of the atmosphere. Further, they are well 
established in State practice. As the Special Rapporteur stressed in his first report, and as Commission members 
have emphasized, the basic role of the Commission is to analyse the problems of special regimes such as 
international environmental law from the perspective of general international law. In his third, 2016 report, the 
Special Rapporteur will continue to use the same approach in proceeding with his study of the remaining basic 
principles including sic utere tuo ut alienum non laedas, sustainable development and equity. [...]”. 
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Para ambas as posições, porém, a preocupação comum da humanidade está relacionada 

a obrigações erga omnes e ao dever de cooperação, o que foi reconhecido expressamente no 

Segundo Relatório sobre Proteção da Atmosfera da Comissão de Direito Internacional da 

Assembleia Geral da ONU (A/CN.4/681). 

No presente estudo, entende-se que, para além de fonte material do Direito, a 

preocupação comum da humanidade reúne as características de um princípio geral do Direito, 

positivado no art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, consectário que é do dever 

de não causar danos transfronteiriços a outrem – princípio da sic utere tuo ut alienum non 

laedas, aplicado pela CIJ no caso Trail Smelter de 1941 - e do princípio da boa vizinhança, 

fundamento lançado pela CIJ da decisão no caso dos Testes Nucleares de 1973. 

É que enquadrar a preocupação comum da humanidade como conceito normativo, 

porém, é ignorar um dos seus aspectos essenciais: a necessidade premente de responsabilização 

por inação dos atores internacionais diante de questões sensíveis à comunidade internacional 

como um todo. 

Além disso, os recentes casos de litigância climática têm reforçado o caráter 

deontológico que a preocupação comum da humanidade irradia, demonstrando que se trata de 

um princípio consolidado na consciência jurídica coletiva. 

Contemporaneamente, ampliou-se o espectro de aplicação desse princípio emergente de 

direito internacional de proteção da atmosfera para outras questões de preocupação da 

humanidade, como a mobilidade humana, o que se extrai das declarações contidas no Pacto 

Global para Migração Segura, Ordenada e Regular (ONU, 2018) e do Pacto Global sobre 

Refugiados (ONU, 2018). 

A mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, por ser uma das consequências 

do câmbio do clima, é uma questão de preocupação comum da humanidade não somente por se 

enquadrar no Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular (ONU, 2018), já que o 

tratamento jurídico internacional atribuído às pessoas em deslocamento forçado por mudanças 

climáticas é de migrantes, mas sobretudo por força da aplicação da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. 

Para atingir o escopo da presente pesquisa, faz-se necessário estabelecer a definição, os 

critérios de aplicação, os contornos e as implicações jurídicas do princípio da preocupação 

comum da humanidade sobre a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas. 
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3.1 DEFINIÇÃO E ABRANGÊNCIA 

 

A partir do estudo dos contornos e implicações jurídicas da preocupação comum da 

humanidade, entende-se se tratar de um princípio jurídico, portanto com caráter deontológico, 

que impõe aos Estados o poder-dever de agir em problemas globais de alta complexidade e sem 

barreiras transfronteiriças, com aptidão para irradiar prejuízos graves e irreversíveis a toda 

humanidade, e cuja solução depende da ação coletiva e orquestrada de todas as nações.44 

Esse princípio, quando invocado, irradia o dever de cooperação e obrigações erga 

omnes. O dever de cooperar se projeta sobre os países parte de tratados multilaterais que 

envolvam questões de preocupação comum – assim entendidas como aquelas sensíveis à 

humanidade e à comunidade internacional como um todo. As obrigações erga omnes, por seu 

turno, se operam sobre os estados não-partes e os estados partes de tratados multilaterais que 

descumpriram o acordo de cooperação, e correspondem ao dever de adotar medidas coerentes 

com as diretrizes traçadas pela Ciência, sob pena de responsabilização via contencioso 

internacional ou sanção através de contramedidas econômicas ou restrições comerciais. 

Além de corresponder a obrigações erga omnes e ao dever de cooperação, o princípio 

da preocupação comum da humanidade se desdobra em diversas dimensões. 

A dimensão institucional corresponde à formação de instituições coletivas e à realização 

de arranjos institucionais, necessários para operacionalizar e fiscalizar o cumprimento do poder-

dever de implementar medidas de preocupação comum. 

A dimensão procedimental do princípio representa a possibilidade de imposição a 

qualquer estado soberano, signatário ou não de tratado internacional, de restrições comerciais 

ou contramedidas econômicas, bem como ser demandado e demandar em Corte Internacional 

por violação de deveres de preocupação comum. 

A dimensão social do princípio diz respeito à necessidade de envolvimento de todos os 

segmentos sociais na consecução de obrigações decorrentes da preocupação comum, incluindo 

entes governamentais, organizações da sociedade civil, empresas, corporações e indivíduos.  

A dimensão espacial da preocupação comum da humanidade refere-se à aptidão de 

atuação dentro e fora do território, portanto interna ou internacional. 

 
44 A literatura não é uníssona sobre o status jurídico da preocupação comum da humanidade, como já dito. Há 
vozes que ecoam no sentido de se tratar de um conceito normativo, como Biermann (1996), outras defendem ser 
um princípio emergente de direito internacional, mas com potencial de evolução a princípio, outras, como Laura 
Horn, afirmam se tratar de um princípio. A CIJ o reconheceu como um princípio basilar da proteção atmosférica. 
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Por fim, a dimensão temporal relaciona-se à interdependência da preocupação comum 

com os princípios equidade, precaução, desenvolvimento sustentável e responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades, todos voltados às gerações presentes 

e futuras. 

A seguir, elucidar-se-á cada um dos pontos que contribuiu para a definição e abrangência 

do princípio da preocupação comum da humanidade. 

 

3.2 A EMERGÊNCIA DE UM NOVO PRINCÍPIO 

 

A preocupação comum da humanidade foi forjada na década de 1990, a partir da 

constatação da depleção do ozônio estratosférico pela emissão antropogênica de gases de efeito 

estufa, possivelmente a primeira situação de risco de abrangência global, irreversível e de 

efeitos intertemporais enfrentada pela raça humana. 

Desde então os riscos de danos decorrentes da atividade humana sobre a Terra, 

característicos das sociedades da modernidade antropozoica, passaram a compor a pauta da 

comunidade internacional, diante do desafio de ação coletiva que representam, crescendo em 

importância proporcionalmente ao avanço da tecnologia e dos estudos científicos. Não é demais 

repetir que os riscos resultantes do avanço tecnológico-econômico não se limitam 

geograficamente e nem se projetam sobre grupos específicos; eles irradiam ameaças globais 

extraterritoriais e independentes de classe social e de situação econômica do país. Até mesmo 

os países desenvolvidos, em algum momento, suportarão os riscos da modernidade para cuja 

produção contribuíram em maior proporção, o que Beck (2011, p. 16) nominou de efeito 

boomerang. 

Foi da necessidade de proteção da atmosfera global que surgiu a preocupação comum 

da humanidade – não simples interesse, termo que denota uma racionalidade econômica – como 

princípio de Direito Internacional. 

Mesmo com o avanço da ciência sobre os efeitos negativos da atuação do homem sobre 

a Terra, as políticas de enfrentamento do risco das mudanças climáticas, as quais se projetam 

também sobre os fluxos populacionais, têm sido pouco eficazes, em razão do problema de ação 

coletiva, ao qual o princípio da preocupação comum da humanidade apresenta uma perspectiva 

promissora. 

Problema de ação coletiva, no direito internacional, corresponde à situação em que 

vários indivíduos, podendo optar por cooperar, agem de forma independente e divorciada dos 
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interesses da comunidade internacional, causando o esgotamento de um recurso limitado 

compartilhado (COTTIER et al., 2014).  

O marco internacional do reconhecimento da preocupação comum da humanidade como 

um princípio emergente de direito internacional é a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças do Clima (UNFCCC), de 1992. No mesmo ano, o princípio também foi 

formalizado na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) (SOLTAU, 2016). 

Foram as questões climáticas que permitiram a consolidação da preocupação comum da 

humanidade como um princípio, o qual, porém, já não se restringe ao campo do Direito das 

Mudanças Climáticas, aplicando-se a todas as situações de risco global, que exigem ação 

conjunta e concatenada de todas as nações, sob pena de ineficácia. 

No direito internacional, embora não tenham sido grafadas especificamente como 

preocupações comuns da humanidade, as questões de interesses supranacionais em matéria 

ambiental surgiram muito antes da década de 1990. Antes de 1992, não existia consenso sobre 

a terminologia adequada para questões de importância global na linguagem dos tratados, 

quando se empregavam – geralmente em matéria de bens comuns compartilhados – os termos 

interesses, patrimônio, herança e preocupações comuns. 

Em 1907, o preâmbulo Convenção da Haia indicava a existência de interesses 

compartilhados da comunidade internacional, ao referenciar a existência de “leis da humanidade 

e ditames da consciência pública” (SHELTON, 2009). 

A terminologia interesse também foi utilizada em documentos internacionais da década 

de 1940. Em 1946, a Convenção Internacional para Regulamento da Caça à Baleia fez 

referência à “interesse mundial”. Reconheceu-se, no preâmbulo do pacto, ser de interesse 

mundial a salvaguarda das baleias para gerações futuras e de interesse comum o atingimento do 

nível ideal de exemplares de baleia o mais rápido possível (SOLTAU, 2016). Em 1949, o atum 

e outros peixes também foram considerados como de interesse comum na Convenção 

Interamericana do Atum Tropical, de 31 de maio de 1949 (COTTIER et al., 2014). 

Interesse também foi o termo lançado na Convenção de Tóquio para Pesca em Alto Mar 

no Oceano Pacífico Norte de 1952, onde se mencionou ser de interesse comum da humanidade 

a garantia da máxima produtividade sustentável da pesca no Oceano Pacífico Norte 

(SHELTON, 2009), e no Tratado da Antártica de 1959, posteriormente reafirmado no Protocolo 

de Madri de 1991, no qual a comunidade internacional também reconheceu o interesse de toda 

humanidade para fins pacíficos ao uso dessa reserva natural (BIERMANN, 1996).  

Em 1967, o espaço exterior e a lua foram considerados “província de toda a 

humanidade”, no Tratado de Princípios que regem as Atividades dos Estados na Exploração e 
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Uso do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros Corpos Celestes, de 27 de janeiro de 1967 

(SALZMANN, 2015). 

Na década de 1970 foi o termo patrimônio que preponderou. Em 1970, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas declarou o fundo do mar, excluindo o corpo d'água acima, como uma 

herança comum da humanidade (BIERMANN, 1996), em 1971, a Convenção sobre Zonas 

Úmidas de Importância Internacional Especialmente como Habitat de Aves Aquáticas 

considerou as aves aquáticas como um patrimônio internacional (COTTIER et al., 2014) e em 

1972, a Convenção da UNESCO sobre a proteção do patrimônio cultural e natural do mundo 

reconheceu o patrimônio natural e cultural como sendo “patrimônio mundial da humanidade 

como um todo” (COTTIER et al., 2014). Já em 1979, na Convenção sobre a Conservação de 

Espécies Migratórias de Animais Silvestres, a conservação de espécies migratórias de animais 

silvestres foi considerada “para o bem da humanidade (BIERMANN, 1996). 

Na primeira metade da década de 1980, a expressão utilizada foi herança comum da 

humanidade, que apareceu na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 

dezembro de 1982 (SALZMANN, 2015) e que, em 1983, foi utilizado pela Organização das 

Nações Unidas sobre Alimentação e Agricultura (FAO) em relação aos recursos genéticos 

vegetais (COTTIER et al., 2014). 

As primeiras aparições da locução “preocupação comum da humanidade” foram no final 

dos anos 80, no Relatório de Brundtland de 1987 e na Resolução 43/53 sobre Mudanças 

Climáticas de 1988 da ONU (BOWLING, PIERSON, RATTÉ, 2016; BIERMANN, 1996; 

SALZMANN, 2015; SOLTAU, 2016).  

Em 1990, dois anos antes da Declaração do Rio, na Universidade de Malta, realizou-se 

a reunião do Grupo de Especialistas Jurídicos para examinar o conceito de preocupação comum 

da humanidade, ocasião em que foram discutidas as implicações da inclusão desse novo 

conceito normativo em tratados ambientais internacionais (HORN, 2015).  

Os especialistas concluíram, em síntese, que a preocupação comum da humanidade: a) 

não é uma regra de direito internacional geral, mas pode se transformar em um princípio de 

direito consuetudinário; b) está intimamente relacionada com outros conceitos, nomeadamente 

patrimônio comum, obrigações erga omnes, jus cogens e bens comuns globais; c) envolve 

questões semelhantes às de ‘direito público' nos sistemas jurídicos domésticos, pois a dicotomia 

entre público e privado também existe no direito internacional; d) é de difícil conceituação, 

particularmente porque 'preocupação' pode se referir tanto às causas quanto às respostas para o 

problema; e) o termo “humanidade” implica direitos intergeracionais, vinculando-se à equidade 

intergeracional e intrageracional; f) é um conceito que pode ser aplicado a problemas 
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ambientais, bem como especificamente à proteção do clima; g) relaciona-se ao conceito 

subsidiário de compartilhamento equitativo, que, em matéria de mudanças climáticas, impõe 

aos países desenvolvidos a responsabilidade pela deterioração da atmosfera proporcionalmente 

à contribuição de cada país; h) significa ações comuns para atingir objetivos comuns; i) 

equilibra soberania e proteção ambiental; j) indica a  necessidade de ações para resolução do 

problema; k) implica o reconhecimento da ligação entre preservação humana e ambiental, sendo 

uma ponte entre a proteção dos direitos humanos e a proteção do meio ambiente, pois envolve 

direitos fundamentais à vida e à saúde em sua ampla dimensão (HORN, 2004). 

A Declaração do Rio de 1992 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento – não mencionou a locução preocupação comum da humanidade, mas 

estabeleceu as bases da noção desse princípio, que subjaz no dever de cooperação e no espírito 

de solidariedade (SALZMANN, 2015). 

A preocupação comum da humanidade foi finalmente contemplada nos tratados 

decorrentes da Declaração do Rio de 1992: na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC) e Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

Contemporaneamente, há pelo menos quatro tratados que preveem expressamente a 

preocupação comum da humanidade: 1) Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas – e o Acordo de Paris, de 2015; 2) Convenção sobre Diversidade 

Biológica; 3) Tratado de Recursos Genéticos Vegetais para Alimentação e Agricultura 

(ITPGRFA, sigla em inglês); 4) e Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Intangível (COTTIER et al, 2014). 

A Comissão de Direito Internacional da Assembleia Geral da ONU, no Segundo 

Relatório sobre Proteção da Atmosfera da Comissão de Direito Internacional da Assembleia 

Geral da ONU (A/CN.4/681), reconheceu que a preocupação comum da humanidade como 

sendo um princípio basilar de proteção da atmosfera, relacionado a obrigações erga omnes e a 

cooperação internacional, e que é resultante da concordância dos Estados-nações sobre a 

necessidade de compromisso coletivo da comunidade internacional para lidar com os problemas 

globais submetidos ao seu crivo (ONU, 2015). 

O âmbito de aplicação do princípio da preocupação da humanidade, embora originado 

da proteção atmosférica, não se limita contemporaneamente às mudanças climáticas e a 

diversidade biológica, alcançando outros problemas que desafiam o engajamento global, como 

a mobilidade humana – tanto como fenômeno populacional quanto como consequência do 

aquecimento global. 
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No primeiro relatório do IPCC (AR1), de 1990, acenou-se a preocupação da comunidade 

científica com o impacto das mudanças climáticas sobre a mobilidade humana, o que foi 

reforçado em relatórios posteriores, em especial no AR5 e SR15 (SERRAGLIO, FERREIRA, 

2019). 

O status de preocupação comum da humanidade conferido à mobilidade humana 

induzida por mudanças climáticas foi reforçado pelas agendas internacionais de migração e de 

refugiados da ONU, através da edição do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e 

Regular (ONU, 2018) e o Pacto Global sobre Refugiados (ONU, 2018). 

Mesmo que o conceito e as implicações jurídicas do princípio da preocupação comum 

da humanidade não tenham sido aprofundados nos referidos documentos internacionais, os 

debates anteriores e a repetição contínua de preocupação comum da humanidade indicam uma 

disposição dos Estados a aceitar esse conceito e sua aplicação ao direito ambiental internacional 

(HORN, 2004), que é reflexo da necessidade de superação dos riscos da modernidade, que 

conduzem a proteção ambiental a outro nível: da internacionalização à globalização 

(TRINDADE, 2007).45 

A evolução - da internacionalização para a globalização ou universalização - pode ser 

percebida na trajetória dos Direitos Humanos e Ambientais, que, por necessidades históricas, 

acabaram por resgatar as discussões sobre obrigações erga omnes no direito internacional. 

No âmbito dos Direitos Humanos, graves violações admitem a imposição de obrigações 

erga omnes até mesmo por força militar, ainda que como ultima ratio, viabilizadas pelo 

princípio da Responsabilidade de Proteger (R2P).46 Foram as graves crises de direitos humanos 

em certos países (Ruanda, Camboja, Zaire/Congo, Libéria, Serra Leoa e, mais recentemente, 

Darfur), o fracasso da comunidade mundial em intervir para impedir novas atrocidades contra 

as populações civis e o interesse dos países da OTAN em justificar a intervenção em Kosovo, 

em 1999, que justificaram a intervenção militar que impulsionou a definição do conceito de 

R2P, decorrente de uma preocupação comum da humanidade (BRUNNÉE, 2007). 

No Direito Internacional Ambiental também foi a necessidade de preservação de direitos 

(humanos) que fez emergir o princípio da preocupação comum da humanidade, o qual ostenta 

as seguintes características: (i) os interesses em questão transbordam os limites dos Estados 

soberanos, alcançando valores de importância global; (ii) as ameaças aos interesses em causa 

 
45Acredita-se, o que ficará claro no desenrolar do trabalho, que essa “voluntariedade” dos Estados é bastante 

questionável, já que além da interdependência econômico-tecnológica entre as nações, o meio ambiente é a 
condição da existência de vida na Terra. É dizer: são obrigações que se impõem por si só, independentemente da 
autonomia da vontade/soberania de cada nação. 

46 Abreviação de Responsability to Protect. 
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são marcadas pela gravidade e pela potencial irreversibilidade dos impactos; e (iii) a 

salvaguarda dos interesses envolvidos requer ação e responsabilidade coletiva (SOLTAU, 

2016). 

Para Winckels (2007), há duas características que capturam o conceito de preocupação 

comum da humanidade: o interesse de proteção da humanidade e do meio ambiente global e a 

necessidade de cooperação em escala global para resolver o problema. 

Biermann (1996) defende que uma das implicações da preocupação comum da 

humanidade é a revisão da teoria das fontes do direito internacional, pois o elemento tradicional 

da definição de costume internacional – com status de jus cogens – é cada vez mais inapropriada 

para atender às exigências das sociedades modernas. A exigência do resultado danoso (à 

exemplo do caso Trail Smelter, onde os danos transfronteiriços puderam ser comprovados) cede 

lugar ao dever de devida diligência ou due diligence. 

A origem do dever de devida diligência ou due diligence não é atribuída ao princípio da 

preocupação comum da humanidade, mas à legislação 'Securities Act', de 1933, dos EUA, que 

se refere à Comissão de Valores Mobiliários (MACHADO, SALEME, 2014). 

No relatório apresentado em 2009 para elaboração dos Princípios Orientadores das 

Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, a locução dever de diligência - ou due 

diligence – é mencionada como um padrão de conduta que as empresas devem cumprir para 

atender à responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Na introdução do relatório, explica-

se que a responsabilidade básica das empresas é respeitar os direitos humanos, o que significa 

que devem agir com a devida diligência para evitar infringir os direitos de terceiros 

(BONNITCHA et al, 2017).  

Diversas teorias jurídicas se alinham à abordagem universal das questões ambientais, 

dentre as quais se destacam o constitucionalismo ambiental e climático global 

(BOSSELMANN, 2015; CONTIPELLI, 2018). 

Uma certa inquietação persiste em relação à utilização dos termos interesse e 

preocupação, que parecem ser sinônimos, quando na verdade não o são. Interesse exprime algo 

de importância, vantajoso ou útil. Preocupação expressa um desassossego, causado pelo 

sentimento de responsabilidade em relação a determinada questão.47  

O impacto da terminologia foi percebido por Biermann (1996), que apontou que a 

utilização da locução preocupação comum da humanidade indica um status mais elevado das 

 
47 PREOCUPAÇÃO. INTERESSE. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2020. Disponível 

em: https://www.dicio.com.br/trabalho/. Acesso em: 08/07/2020. 
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questões climáticas, pois enfatiza os perigos potenciais subjacentes ao problema do 

aquecimento global, força que não é capturada pelo termo interesse. 

Parece-nos que essa distinção não é meramente semântica, pois a opção pela utilização 

do termo preocupação, em detrimento do vocábulo interesse, coincidiu com o reconhecimento 

formal pela comunidade internacional da responsabilidade compartilhada das nações de garantir 

condições de sobrevivência à raça humana e ao próprio planeta. 

O que torna a preocupação comum da humanidade um princípio jurídico, não 

meramente um valor, é o fato de ser um mandado de otimização48. Além do caráter prima facie, 

também ostenta carga deontológica, resultando na imposição de um dever-ser (ALEXY, 1986). 

Significa dizer que o princípio deve ser aplicado na maior medida possível, sem exclusão 

de qualquer outro, portanto através do critério da ponderação, e não com base no método 

subsuntivo (regra de tudo ou nada), próprio das normas-regra (ALEXY, 1986). 

O principal dever-ser que decorre do princípio da preocupação comum da humanidade 

é a responsabilidade de ação coletiva, que desperta indagações. Qual o arsenal proporcionado 

por esse princípio para enfrentamento do problema de ação coletiva? Como esse princípio atua? 

Essas são algumas das questões que passaremos a abordar, no propósito de traçar os contornos 

e implicações jurídicas do princípio e, a partir disso, propor uma definição dessa norma 

emergente do Direito Ambiental Internacional. 

 

3.3 CONTORNOS  

 

O princípio da preocupação comum da humanidade é invocado para solucionar o 

problema de ação coletiva dos Estados soberanos, por meio da cooperação, mas com potencial 

para imposição de obrigações erga omnes (HORN, 2015; WINCKELS, 2016). 

Mesmo com a falha da cooperação internacional, o princípio impõe o dever de resposta 

e abordagem adequada da questão de preocupação comum (COTTIER et al, 2014).  

 

 

 

 

 
48Cottier coordenou uma pesquisa sobre as perspectivas do princípio da preocupação comum da humanidade no 

direito internacional, explorando seu caráter deontológico, cujos resultados serão publicados no livro “Prospects 
of common concern of humankind in international law”, pela editora Cambridge University Press, com previsão 
de lançamento para fevereiro de 2021. Maiores informações: https://www.cambridge.org/core/books/prospects-
of-common-concern-of-humankind-in-international-law/D2F64167CC315C630E9D91113402A50F. 
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3.3.1 O conceito vestfaliano de soberania 

 

Um ponto que desafia o Direito Internacional é como o princípio da preocupação comum 

da humanidade se comporta em relação à soberania dos Estados, o que, à primeira vista, 

representa um empecilho à efetividade das obrigações erga omnes. 

O princípio da preocupação comum, como mandado de otimização que é, encontra na 

soberania um desafio para sua aplicação em maior medida. 

O sistema vestfaliano de soberania baseia-se na forte noção de territorialidade, que 

implica a jurisdição do Estado sobre os limites físicos do seu território. Jurisdição é um conceito 

exclusivo, isto é, como todos os governos são iguais, a jurisdição implícita na soberania de cada 

estado não se estende para além das divisas com o outro estado (SCHEFER; COTTIER, 2012).  

As primeiras crises decorrentes da noção vestfaliana de soberania surgiram no século 

XX, quando as ações tomadas no território de um Estado passaram a irradiar efeitos além 

fronteiras (SCHEFER; COTTIER, 2012).  

O caso internacional emblemático de danos além-fronteiras é o da Fundição Trail (Trail 

Smelter Case), envolvendo a disputa entre Estados Unidos e Canadá, no qual a fundição 

canadense Consolidated Mining and Smelting Company of Canada, instalada em Trail, na 

Colúmbia Britânica, causou danos transfronteiriços a culturas, pastagens, árvores e agricultura 

nos Estados Unidos, a partir de emissões de dióxido de enxofre. As emissões e danos 

aumentaram significativamente após 1906, e novamente após 1925 e 1927, levando à 

apresentação da questão à Comissão Mista Internacional EUA-Canadá, sob o Tratado das 

Águas Fronteiriças de 1909. Em fevereiro de 1931, a Comissão aprovou um relatório unânime 

que concedeu aos Estados Unidos indenização para compensar danos sofridos até janeiro de 

1932 (SANDS; PEEL; FABRA; MACKENZIE, 2012). 

A jurisdição extraterritorial dos Estados, de acordo com o direito internacional 

tradicional, requer uma ligação entre ação, dano e território. Porém, os direitos e obrigações 

relacionados às preocupações comuns vão além dos preceitos tradicionais de territorialidade. A 

preocupação comum não exige o nexo com o território do Estado, mas uma análise para 

determinar se a medida e a ação estão apoiadas no princípio da preocupação comum. O ponto 

crucial não é se uma medida estrangeira afeta negativamente pessoas e recursos de uma 

determinada jurisdição, mas se corresponde à consecução de uma preocupação comum 

(COTTIER et al, 2014). 

Os preceitos tradicionais do direito internacional – soberania e territorialidade – não 

lidam bem com bens públicos globais, propriedade comum e preocupações compartilhadas em 
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razão da tensão entre a soberania territorial e o senso de responsabilidade ambiental global, 

capturada pelo princípio 21 da Declaração de Estocolmo de 1972, ligeiramente atualizado pelo 

princípio 2 da Declaração do Rio (COTTIER et al, 2014). 

Essa tensão é mencionada por Biermann (2020) como o paradigma da política ambiental 

e por Cançado Trindade (2001) como a necessidade de evolução do direito internacional, 

engessado pelo voluntarismo estatal e que requer uma releitura do jus gentium em prol da 

construção de um direito universal ou comum da humanidade.  

A soberania, porém, pode ser útil ao fortalecimento de obrigações decorrentes do 

princípio da preocupação comum, ideia defendida por Soltau (2016), à exemplo do que ocorreu 

com as metas de redução de emissões a partir do Acordo de Paris, onde cada ator estatal utilizou 

de sua soberania para definir suas obrigações internacionais.49 

Territorialidade e soberania são questões de conveniência prática, pois os Estados 

dependem delas para adotar ações e medidas internas para consecução de uma preocupação 

comum (COTTIER et al, 2014), conceitos mal utilizados pela comunidade internacional, que 

os invoca como um escudo contra a evolução da humanidade. 

Portanto, o princípio da preocupação comum detém força suficiente para impor a adoção 

de providências internas e internacionais se a conduta de uma nação ocasionar prejuízos a 

questões de preocupação comum (COTTIER et al, 2014). E a adoção dessas providências, em 

tese, não dependeria de formalização em tratados de cooperação, mas de diretrizes estabelecidas 

pela comunidade científica internacional. 

Embora sejam escassos precedentes bem-sucedidos de aplicação de obrigações erga 

omnes em questões relacionadas a recursos ambientais, encontra-se um bom e recente exemplo 

sanitário delas: a pandemia causada pelo novo coronavírus. Cita-se a pandemia porque, mesmo 

sem a adesão do Brasil a acordos de cooperação das Nações Unidas, as medidas recomendadas 

internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde foram adotadas no âmbito interno – 

senão por esforço do Governo, por iniciativa da população e de instituições privadas –, inclusive 

restrições de voos nacionais e internacionais. É dizer, mesmo que não haja acordo formal de 

cooperação, as obrigações inerentes a preocupações comuns (declaradas ou não como tal) se 

impõem por si só, tendo, portanto, caráter erga omnes.50 

 
49 É verdade que as contribuições nacionalmente determinadas do Brasil não correspondem ao que se espera do 
princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades, o qual exige mais que a 
assunção de metas confortáveis, mas um esforço para redução de emissões. Isso não retira a importância da 
soberania para estipulação de metas internas de redução de emissões, pois só o poder constituído é capaz de impor 
deveres cogentes aos seus cidadãos. 
50 Sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil, veja-se: Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 
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Nos Princípios de Oslo de 2015 sobre obrigações climáticas globais, concluiu-se que a 

proteção do clima da Terra é um dever moral e legal, constituindo-se em responsabilidade 

primária dos Estados e das empresas (STEIN, CASTERMANS, 2017).  

Arrisca-se afirmar que a ideia de obrigações erga omnes tende a se fortalecer no futuro, 

proporcionalmente ao aumento da degradação dos recursos naturais, sem que isso reflita 

negativamente na soberania dos Estados. O fenômeno da litigância climática também anuncia 

uma conscientização coletiva sobre a necessidade de cumprimento de obrigações decorrentes 

de preocupações comuns da humanidade. 

Por pressupor a soberania interna de cada nação para aplicação de obrigações 

decorrentes de questões sensíveis à humanidade, a preocupação comum não altera os 

paradigmas da soberania permanente, mas os reafirma. O que se exige é uma releitura do 

conceito de soberania, que, diante dos novos riscos globais, já não se conforma com ações 

limitadas territorialmente, ao menos nas questões de preocupação comum. 

 

3.3.2 Distinções necessárias 

 

A preocupação comum não se confunde com as doutrinas do patrimônio comum e da 

herança comum da humanidade” (BOWLING, PIERSON, RATTÉ, 2016).  

Patrimônio e herança comuns implicam uma noção espacial, porque dizem respeito a 

áreas não suscetíveis de apropriação por Estados soberanos ou iniciativa privada, como o alto 

mar, a Antártida e o espaço exterior, enquanto a preocupação comum tem na 

extraterritorialidade seu principal traço característico (SHELTON, 2009). 

Herança comum relaciona-se a recursos culturais e naturais, estes localizados em áreas 

comuns, como os que se encontram no fundo do mar. Áreas comuns são as que se encontram 

fora dos limites territoriais dos Estados, como o alto mar, a Antártica e o espaço exterior, e que 

não são suscetíveis de apropriação nacional ou privada (SHELTON, 2009).  

A doutrina do patrimônio comum da humanidade visa evitar a alocação de direitos de 

propriedade sobre bens comuns. O princípio do patrimônio comum é baseado na ideia de que 

não deve haver reinvindicações de propriedades individuais sobre o bem. Reconhece que todos 

os Estados têm interesse em sua conservação e uso sustentável e busca garantir a gestão conjunta 

na maior extensão possível. Quando um bem é considerado patrimônio comum da humanidade, 

a comunidade internacional conserva-o, mas sem o reivindicar (COTTIER et al, 2014). 

O princípio do patrimônio comum é claramente distinto do princípio da preocupação 

comum, pois este opera dentro da soberania do Estado, ao passo que aquele implica propriedade 
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e controle compartilhados, não se sujeitando à soberania de nenhum Estado, à exemplo do alto 

mar (há um interesse legal comum) (COTTIER et al, 2014). 

Embora o desenvolvimento do conceito de preocupação comum tenha sido 

impulsionado a partir das tentativas de enquadramento do clima como um bem público global 

– conforme proposta apresentada por Malta à ONU, o que constou da Resolução 43/53, de 

198851 –, esta categoria jurídica está associada a patrimônio e herança comum (SCHUTTE, 

2015). As duas principais características dos bens públicos são a não rivalidade e a não 

exclusividade (BODANSKI, 2012), no que o clima não se enquadra, por não ser um bem de 

consumo, mas uma condição para existência de espécies vivas52. 

A proposta de Malta para enquadramento das mudanças climáticas no conceito de bens 

públicos globais não prevaleceu na comunidade internacional, que a classificou como uma 

preocupação comum da humanidade, pois tanto herança quanto patrimônio comum refletem 

uma noção territorial ou espacial, que não é importante em assuntos de preocupação comum, 

em relação aos quais a comunidade internacional é obrigada a agir ainda que os bens estejam 

em território estrangeiro (SHELTON, 2009).  

A doutrina da preocupação comum da humanidade representa a necessidade do mundo 

globalizado de uma mudança para responsabilidade comum de proteger e não prejudicar um 

determinado recurso ambiental (COTTIER et al, 2014).  

 

3.3.3 Campo de aplicação 

 

A mudança climática representa um dos piores problemas de ação coletiva da história 

humana, que surge de uma série de fatores inter-relacionados, mas que se centra na incerteza 

quanto ao custo-benefício das ações climáticas. Isto é, os custos do atraso significativo entre 

ações e suas consequências e aos benefícios potenciais de resolvê-lo, os quais são difusos, pois 

o impacto das mudanças climáticas não é idêntico em todos os países (COTTIER et al, 2014). 

A incerteza que subjaz em relação às ações climáticas – seja no custo ou nas 

consequências da ação ou inação – se soma à multiplicidade de atores, cada um em busca de 

interesses nacionais definidos na política interna de cada país, tornando a questão climática um 

problema complexo de ação coletiva (COTTIER et al, 2014). 

 
51 ONU, Res. 43/53. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/02/UNGA43-53.pdf 
52 Há quem sustente que a mudança climática sustentável, que corresponde às ações para prevenir ou desacelerar 

o aquecimento global, pode ser enquadrada na doutrina dos bens públicos globais, porque adequada aos conceitos 
de não rivalidade e não exclusividade (COTTIER et al, 2014). 
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As ações coletivas de enfrentamento às mudanças climáticas envolvem sobretudo os 

deveres de mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação adequada aos efeitos 

inevitáveis das mudanças climáticas, embora também haja previsão de mecanismos de perdas 

e danos, mecanismos financeiros e de transferência e desenvolvimento tecnológico – no Acordo 

de Paris, definiu-se que os esforços das nações deveriam conduzir a temperatura da Terra para 

no máximo 2º C em relação aos níveis pré-industriais (ONU, 2015).53  

Os deveres de mitigação e adaptação são essenciais à abordagem da mobilidade humana 

induzida por mudanças climáticas, porque correspondem a medidas que minimizam os impactos 

da sua atividade dos homens sobre o planeta, causa eficiente dos deslocamentos humanos no 

Antropoceno, que tendem a se intensificar no futuro. O implemento desses deveres não impede 

o fenômeno da migração, que é socialmente benéfico, mas evita que o exercício dessas 

liberdades de locomoção e autodeterminação se tornem violações de direitos fundamentais de 

ir, vir e permanecer. Medidas de mitigação e adaptação têm o potencial de impedir uma crise 

humanitária e política forjada pelo desenvolvimento econômico desenfreado. 

O direito internacional contemporâneo, baseado em soberania e territorialidade, está mal 

preparado para os desafios da mitigação e adaptação. Atribui-se a frustração dos esforços para 

mitigação e adaptação das mudanças climáticas à falta de cooperação entre os Estados, à 

ausência de instituições internacionais apropriadas, aos problemas de ação coletiva e à livre 

circulação (COTTIER et al, 2014).  

Para solucionar esses problemas, o princípio da preocupação comum da humanidade foi 

inserido no preâmbulo da UNFCCC (COTTIER et al., 2014). E, como consequência, o princípio 

obriga à criação de instituições globais apropriadas, dentro ou fora da ONU, ao fortalecimento 

da cooperação internacional e à imposição de obrigações internacionais erga omnes 

(SHELTON, 2009).  

O conceito de preocupação comum abrange situações que não se enquadram na 

categoria tradicional de responsabilidade do Estado. Responsabilidade implica o dever de 

abordar e responder aos desafios no campo das preocupações comuns, onde falha a cooperação. 

Envolve hipóteses de esforços conjuntos dos Estados, assim como de ações domésticas, com ou 

 
53 Consta no Acordo de Paris, fruto da COP 21: “[...] Observa com preocupação que os níveis estimados agregados 

de emissão de gases de efeito de estufa em 2025 e 2030 resultantes das contribuições nacionalmente determinadas 
pretendidas não se enquadram nos cenários abaixo dos 2° C, mas levam a um nível projetado de 55 gigatoneladas 
em 2030, e também observa que esforços de redução da emissão muito maiores serão exigidos em relação àqueles 
associados com as contribuições nacionalmente determinadas pretendidas de modo a manter o aumento da 
temperatura média global a menos de 2° C acima dos níveis pré-industriais, reduzindo as emissões para 40 
gigatoneladas ou de 1,5° C acima dos níveis pré-industriais, reduzindo a um nível a ser identificado no relatório 
especial referido no parágrafo 21 abaixo; [...]” (item II, 17). 
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sem violação de norma internacional, que cause danos ao meio ambiente para além dos limites 

da jurisdição nacional (COTTIER et al., 2014).  

Para Schefer e Cottier (2012), a principal característica do conceito de preocupação 

comum da humanidade é a necessidade de uma solução multipartidária para problemas que 

afetam a comunidade internacional como um todo, os quais não podem ser resolvidos por um 

único país e, por isso, reivindicam uma abordagem em escala global, não apenas como mera 

faculdade, mas como uma responsabilidade de agir. 

Shelton (2009) afirma que a preocupação comum da humanidade reflete um dever da 

comunidade internacional de agir em assuntos que, em razão dos interesses em jogo, são 

compartilhados por todos os países, estando ligada ao reconhecimento de obrigações erga 

omnes, a formação de instituições coletivas e a procedimentos de compliance que reforçam o 

cumprimento dessas obrigações. 

Segundo Biermann (1996), a mudança climática como uma preocupação comum da 

humanidade possui quatro aspectos diferentes, todos correlacionados e interdependentes: i) 

alguns tratados envolvendo preocupações comuns da humanidade recebem status de jus cogens, 

pois foram incorporados ao direito consuetudinário, mas sob condições diferentes54; ii) os 

padrões de conduta diligente, exigidos em questões de preocupação comum da humanidade, 

variam de acordo com as características desiguais de cada nação, operacionalizando-se através 

do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades; iii) 

as obrigações dos Estados não se limitam à própria jurisdição, estendendo-se a outras nações 

por força do dever de solidariedade internacional ambiental; e iv) tratando-se de obrigações 

mútuas, porém diferentes, é possível que a comunidade internacional adote políticas 

sancionatórias, como contramedidas econômicas. 

Para Horn (2015), o conceito de preocupação comum da humanidade é o alicerce básico 

para operação do sistema de proteção da atmosfera, que está relacionado a outros princípios de 

direito ambiental internacional, incluindo os princípios da precaução e da equidade inter e 

intrageracional, e que impõe aos estados soberanos a responsabilidade de cooperar na adoção 

de medidas de mitigação e adaptação no enfrentamento das mudanças climáticas.  

Soltau (2016) afirma que a preocupação comum da humanidade é caracterizada por 

questões que, como as mudanças climáticas, não podem ser tratadas por um único Estado, 

 
54 Para caracterizar um costume internacional, deve haver uma prática consistente do Estado, por um período 
significativo de tempo e sem oposição, o que não se sustenta diante das novas ameaças à humanidade 
(BIERMANN, 1996). 
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requerendo cooperação internacional e uma resposta coletiva. Também pode servir de 

fundamento a um futuro direito internacional de uma comunidade de nações.  

Bowling, Pierson e Ratté (2016) entendem que a preocupação comum da humanidade 

fornece uma estrutura para abordar problemas globais, que transcendem as fronteiras de um 

único Estado, exigem ação coletiva em resposta e expressam a necessidade de cooperação 

internacional, instituições globais fortes e instrumentos de compliance para enfrentamento 

questão compartilhada.  

Winckels (2017) afirma que questões de preocupação comum são as que dizem respeito 

à sustentabilidade da vida na Terra ou são essenciais à humanidade. Preocupação comum da 

humanidade é um conceito globalizante, que envolve questões de interesse de toda a 

comunidade internacional, de abrangência além-fronteiras, exigindo ação coletiva mundial, que 

só podem ser efetivamente enfrentadas por meio da cooperação.  

Para Salzmann (2015), o conceito de preocupação comum da humanidade implica o 

reconhecimento formal de bens comuns globais, oferecendo um fundamento jurídico para ação 

conjunta da comunidade internacional e com potencial efeito limitativo da soberania dos 

Estados, contribuindo para ampliar o âmbito de obrigações erga omnes na comunidade 

internacional. 

Segundo Cottier et al (2014), o princípio da preocupação comum da humanidade poderia 

ajudar a superar os problemas de ação coletiva existentes, porque de um lado obriga os Estados 

a cooperar entre si na solução de problemas comuns, que não podem ser resolvidos 

independentemente, e de outro, tem o potencial de fornecer incentivos para aumentar os 

esforços coletivos no combate às mudanças climáticas, fornecendo a base normativa e os limites 

para que os Estados realizem ações unilaterais com efeitos extraterritoriais dentro dos limites 

do direito internacional, onde a cooperação e a ação conjunta permanecem ausentes. 

Infere-se a partir disso que o princípio da preocupação comum reflete simultaneamente 

um direito e um dever de agir da comunidade internacional em assuntos complexos, de efeitos 

extraterritoriais e que dependem de ação coletiva para enfrentamento (SHELTON, 2009).  

De modo geral, a hipótese de incidência do princípio é a existência de um problema 

global de alta complexidade, sem limitação territorial e cujos efeitos se distribuem no tempo, 

com aptidão para irradiar prejuízos graves e irreversíveis a toda humanidade e que depende da 

ação coletiva e coordenada de todas as nações para solução eficaz. Trata-se de um princípio de 

responsabilidade dos Estados perante a comunidade internacional, que se aplica à mobilidade 

humana induzida por mudanças climáticas. 
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De acordo com Bichara e Carreau (2015), os princípios gerais do direito dividem-se em 

princípios de interpretação, princípios relativos à responsabilidade internacional e princípios 

relativos à administração da justiça. 

 Princípios interpretativos são os que se aplicam “[...] a todos os atos internacionais em 

razão de sua própria natureza, que os colocam no cerne do direito das obrigações [...]”, ao passo 

que princípios relativos à responsabilidade internacional são os que, como o próprio 

terminologia sugere, presidem o regime de reparação civil – danos emergentes e lucros 

cessantes – dos sujeitos da ordem internacional, e os princípios relativos à administração da 

justiça norteiam a condução do processo e o funcionamento da ordem internacional 

(BICHARA; CARREAU, 2015, p. 353).  

O princípio da preocupação comum da humanidade, nessa perspectiva, pode ser 

entendido tanto como um princípio de interpretação, por norteia a elaboração de políticas 

públicas e decisões de Cortes Internacionais, quanto como princípio de responsabilidade, já que 

sua aplicação se destina à responsabilidade de atores internacionais em questões de alta 

complexidade, para evitar que o risco se transmude em dano irreversível. 

Embora a aplicação e o conteúdo da preocupação comum da humanidade não estejam 

suficientemente esclarecidos, o princípio está associado a uma nova dimensão da cooperação 

internacional e a obrigações erga omnes (COTTIER et al., 2014). 

As implicações jurídicas desse princípio e a forma como esse poder-dever de agir dos 

Estados se manifesta são pontos que se deve investigar. 

 

3.4 IMPLICAÇÕES JURÍDICAS 

 

Por se tratar de um princípio de responsabilidade dos Estados perante a humanidade e a 

comunidade internacional, a preocupação comum possui desdobramentos e implicações 

práticas que devem ser realizadas na maior medida. 

Implicações correspondem aos arranjos que permitem coagir os países ao cumprimento 

das obrigações decorrentes da preocupação comum, como o desenvolvimento de instrumentos 

de compliance (HORN, 2015), o compartilhamento das responsabilidades entre as nações 

(BOWLING et al, 2016), a imposição de contramedidas econômicas (BIERMANN, 1996) e o 

acesso a litígios internacionais (SANDS et al, 2012). 

Como dito, o princípio da preocupação comum está relacionado à responsabilidade dos 

Estados de agir perante um problema global de alta complexidade e sem limitação territorial, 
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cujo enfrentamento depende da ação coletiva e coordenada de todas as nações. Mas a aplicação 

prática ainda é tímida. 

O potencial de expansão do princípio da preocupação comum se revela a partir dos 

novos riscos e desafios da humanidade de preservação da vida no planeta. Soltau (2016) refere 

a importância do princípio da preocupação comum também para regulamentação de pesquisa e 

desenvolvimento de geoengenharia climática, que é certamente uma questão sensível à 

humanidade e que envolve riscos globais, efeitos intergeracionais e impõe um plano de ação 

conjunta da comunidade internacional. Biermann (2020) menciona as migrações climáticas 

como um desafio do Antropoceno, que ostenta as mesmas características dos riscos da 

geoengenharia. 

O problema de ação coletiva é, portanto, um desafio da comunidade internacional e 

justifica a invocação do princípio da preocupação comum para fortalecimento da cooperação e, 

na falha desta, para justificar a adoção de medidas coercitivas, inclusive independentemente de 

tratado ou acordo de cooperação, com base em obrigações erga omnes (SANDS et al., 2012). 

 

3.4.1 Cooperação internacional 

 

O princípio da cooperação desenvolveu-se a partir da política da boa vizinhança em 

questões sociais e econômicas, enunciada no art. 74 da Carta da ONU, o qual deriva da 

solidariedade internacional e se aplica aos estados partes de tratados e acordos multilaterais 

(BIERMANN, 1996).  

Segundo Contipellli (2013), o núcleo semântico da solidariedade vincula-se ao ideal de 

vida comum, determinando laços de interdependência recíproca, em que os indivíduos 

compartilham “[...] entre si direitos e deveres correlatos estabelecidos na esfera da experiência 

jurídica e que revelam a sujeição de certas atitudes comportamentais à formação de benefícios 

desfrutados por toda coletividade [...]”.  

Biermann (1996) afirma que os países agem sob uma regra geral costumeira de 

solidariedade ambiental internacional e que as disposições dos tratados que preveem assistência 

financeira e tecnológica aos países em desenvolvimento constituem apenas uma codificação 

desse costume. Significa dizer que a cooperação para a transferência tecnológica e assistência 

econômica entre os países possui caráter de norma cogente.  

Para Kiss e Shelton (2007), a obrigação de cooperar emerge da própria lógica do direito 

internacional e encontra reflexo na proliferação de acordos e instituições internacionais. Na 
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proteção do meio ambiente, há uma necessidade especial de cooperação, que fundamenta todas 

as obrigações previstas em tratados internacionais.  

No direito internacional a cooperação é um dever geral, que, em questões de 

preocupação comum, sobretudo de mudanças climáticas, pode ser considerada uma norma 

costumeira, portanto com status de jus cogens (HORN, 2015).  

O dever de cooperação sustenta todos os tratados onde a preocupação comum da 

humanidade foi expressamente reconhecida (WINCKELS, 2016) e recebeu status de princípio 

fundamental de direito internacional, assim reconhecido pelo Tribunal Internacional do Direito 

do Mar no julgamento do caso Mox Plant (Irlanda versus Reino Unido), com base no qual se 

determinou que os países cooperassem na troca de informações sobre as consequências 

ambientais de projetos e na adoção de medidas para evitar danos resultantes do processo 

(SHELTON, 2009). 

Ainda que se defenda ser o dever de cooperação uma norma cogente no enfrentamento 

das mudanças climáticas, não há mecanismos bem desenvolvidos no atual estágio do direito 

internacional que autorizem a imposição coativa desse dever, que depende da voluntariedade 

dos países, mediante acordos multilaterais (COTTIER et al, 2014). 

A cooperação internacional também é uma das bases de sustentação da mobilidade 

humana induzida por mudanças climáticas, conforme reconhecido no item 15 do Pacto Global 

sobre Migração Segura, Ordenada e Regular (ONU, 2018). 

Nas questões climáticas, o dever de cooperação envolve sobretudo a obrigação de 

transferência financeira e tecnológica dos países desenvolvidos às nações em desenvolvimento 

(BIERMANN, 1996).  

O Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular (ONU, 2018) trouxe um 

título específico sobre medidas para abordagem da mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas, degradação ambiental e desastres naturais para concretizar o objetivo 2 do Pacto, 

que é minimizar os fatores adversos e os fatores estruturais que obrigam as pessoas a sair de 

seus países de origem. Dentre as medidas previstas está o dever de cooperação para 

desenvolvimento de estratégias de adaptação e resiliência e mecanismos de abordagem das 

vulnerabilidades das pessoas em situação de mobilidade (ONU, 2018).  

Mesmo que decorrente da adesão voluntária a acordo ou tratado multilateral, não é raro 

o descumprimento de obrigações baseadas em cooperação internacional ou a ineficácia das 

medidas avençadas. 

A falha da cooperação se deve a múltiplos fatores, alguns bem conhecidos, como os de 

natureza econômica e política, mas o principal se relaciona aos conceitos básicos predominantes 
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no sistema de Vestfália: a soberania permanente sobre os recursos naturais e o princípio da 

territorialidade. Esses fatores estimulam a concorrência entre as indústrias domésticas no 

mercado internacional e tornam os governos pouco dispostos a perder vantagens competitivas 

para adotar medidas de mitigação e adaptação das mudanças climáticas (COTTIER et al, 2014). 

A soberania, porém, não é justificativa quando a questão envolve risco de violação a 

direitos humanos por mudanças climáticas, como no caso que ficou conhecido como Leghari 

versus Paquistão, um dos precedentes de litigância climática que correlaciona mais intimamente 

mudanças climáticas e violação de direitos humanos (PEEL, OSOFSKY, 2017). 

Conforme Peel e Osofsky (2017), o cidadão paquistanês Ashgar Leghari, que dependia 

da agricultura para sobreviver, ajuizou demanda perante o Tribunal Superior de Lahore, no 

Paquistão. A causa de pedir centrava-se nas ameaças que as mudanças climáticas representavam 

à segurança hídrica, alimentar e energética no Paquistão, o que ofendia direitos fundamentais 

previstos na Constituição do país, incluindo os direitos à vida, dignidade da pessoa humana e 

propriedade. O pedido veiculado na ação consistia na adoção de medidas de adaptação aos 

efeitos adversos das mudanças climáticas, aos quais o Paquistão é vulnerável, e que, ao final do 

processo, culminou na formação de uma comissão de mudança climática para delimitar as 

medidas prioritárias de adaptação (PEEL, OSOFSKY, 2017). 

A possibilidade de litigar em Cortes internas e internacionais faz do princípio da 

preocupação comum da humanidade o depositário das expectativas de solução da falha de 

cooperação internacional em questões envolvendo mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas, por sua ligação com obrigações erga omnes, que são aquelas que surgem por sua 

própria natureza, em razão da importância dos interesses em jogo (SHELTON, 2009). 

 

3.4.2 Obrigações erga omnes 

 

Não há dúvidas de que a invocação da preocupação comum implica imediatamente o 

dever de lançar mão de esforços cooperativos no enfrentamento de problema compartilhado 

(COTTIER et al, 2014). Mas o princípio da preocupação comum também oferece alternativa à 

hipótese de não concretização, por via de cooperação, das obrigações sensíveis à comunidade 

internacional. 

É que o princípio da preocupação apresenta uma faceta jusnaturalista, da qual decorrem 

obrigações erga omnes. Tanto que em questões de risco global cujo enfrentamento dependa de 

ação coletiva não há necessidade de tratado de cooperação internacional (TRINDADE, 2007). 

Segundo Kiss e Shelton: 
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[...] a noção de interesses comuns compartilhados pela comunidade internacional pode 
ter implicações procedimentais. No direito internacional tradicional, apenas um estado 
lesado poderia propor uma reclamação contra o estado que causou o dano em violação 
do direito internacional. Quando o interesse comum é infringido, no entanto, todos os 
estados podem ser considerados como lesados, com as obrigações designadas como 
obrigações devidas a todos os estados, ou seja, como obrigações erga omnes.[...] 
(2007).55 

 

Obrigações erga omnes foram definidas pela Corte Internacional de Justiça, na segunda 

fase do julgamento do caso Barcelona Traction, Light and Power Company – Bélgica versus 

Espanha, em 5 de fevereiro de 1970, como sendo aquelas que, em vista da importância dos 

direitos envolvidos, todos os Estados têm interesse jurídico de proteger (CIJ, 1970).56 

No Direito Internacional Humanitário, obrigações erga omnes são relativamente bem 

desenvolvidas a partir da Responsability to Protect, comportando aplicação excepcional, como 

ultima ratio, por meio de intervenção militar em caso de graves violações de direitos humanos 

e desde que haja omissão do Estado soberano (BRUNNÉE, 2007). 

Segundo Schefer e Cottier (2012), a Responsability to Protect é tanto um conceito 

quanto um princípio. Como princípio, concentra-se na responsabilidade dos Estados e, como 

conceito, volta-se às vítimas dos danos iminentes, pois reconhece que quando um grande 

número de pessoas está ameaçado de sofrer graves e evitáveis danos, a inação de quem poderia 

evitar essa ameaça é ilegítima (SCHEFER, COTTIER, 2012). 

Evidentemente que não é razoável impor – ao menos na atual situação do planeta, que 

ainda admite medidas de médio e longo prazo – os deveres de mitigação das emissões de gases 

de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas inevitáveis via intervenção militar. 

Assim como a preocupação comum da humanidade levou ao desenvolvimento de 

obrigações erga omnes no Direito Internacional Humanitário, por repressão de direitos 

imanentes à própria existência humana, ela também justifica a imposição de deveres ambientais, 

 
55Tradução livre de: [...] The notion of common interests shared by the international community may have 

procedural implications. In traditional international law, only an injured state could bring a claim against the state 
which caused the injury in violation of international law. Where the common interest is infringed, however, all 
states may be considered to have suffered a legal injury, with the obligations designated as obligations owing to 
all states, i.e., as obligations erga omnes.[...]”. KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah, 2007, p. 15. Disponível em: 
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2047&context=faculty_publications 

56CIJ, 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3., item 
33. Disponível em: https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/43496?show=full. Tradução livre de: “In view of 
the importance of the rights involved, al1 States can be held to have a legal interest in their protection; they are 
obligations erga omnes. 
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como os de mitigação das emissões de poluentes potencializadores do aquecimento global e de 

adaptação aos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas. 

Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) os 

países reconhecem a necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa para o bem 

da estabilidade climática do planeta. Na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), as 

nações assumem a importância da conservação e da garantia do uso sustentável da diversidade 

biológica para atender as necessidades de alimentação e saúde da crescente população mundial.  

A primeira menção ao conceito de obrigações erga omnes em um documento 

internacional é atribuída ao julgamento do caso Barcelona Traction (Bélgica versus Espanha, 

1970), pela Corte Internacional de Justiça (BRUNNÉE, 2007). 

No julgamento, a Corte reconheceu expressamente a existência de obrigações que, em 

razão da importância dos direitos envolvidos, são de preocupação de todos os Estados, os quais 

têm interesse legal em protegê-los, conceituando-as como obrigações erga omnes (CIJ, 1970).  

A importância das questões subjacentes permite “[...] falar igualmente em direitos erga 

omnes, direitos que comandam a observância por todos os demais Estados de determinadas 

obrigações correspondentes. […]” (NASSER, 2005). 

Por isso é que se sustenta que as questões de preocupação comum são ao mesmo tempo 

direitos e obrigações – erga omnes – dos Estados (COTTIER et al., 2014). 

O desenvolvimento, o conteúdo e a aplicação do conceito de obrigação erga omnes foi 

explorado por Maurizio Ragazzi, com base nas ideias de direito natural e na noção de 

comunidade mundial. Ele atribuiu o surgimento das obrigações erga omnes à necessidade de 

buscar a paz e a justiça entre os Estados, através da promoção do bem comum. Segundo ele, o 

conceito de obrigações erga omnes está firmado na consciência internacional e combina duas 

características: a universalidade e a solidariedade. Universalidade porque todos os estados estão 

sujeitos a essas obrigações. Solidariedade porque todos os Estados têm interesse legal em sua 

proteção (SIMPSON, 1997). 

A Comissão de Direito Internacional da ONU elaborou o Projeto de Artigos sobre 

Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, em 2001, do qual se infere, 

especificamente do Capítulo III, a existência de obrigações que, em razão da importância do 

seu objeto à comunidade internacional, devem ser cumpridas por todos os Estados.57  

 
57 Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session. Disponível em: 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf  
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A existência de direitos e obrigações de índole erga omnes independe de previsão 

expressa em tratados, acordos ou documentos internacionais. Baseiam-se na natureza do 

homem e das coisas e existem por si só, consectárias que são de um direito independente da 

vontade humana e do regramento positivo (CALDERON, 1991). 

As obrigações erga omnes, que não se confundem com normas de jus cogens 

(SIMPSON, 1997; BRUNNÉE, 2007), corroboram a tendência de universalização do direito 

internacional (TRINDADE, 2017) e exprimem a ideia de uma ordem vinculativa para todos os 

Estados, independentemente de acordo ou tratado de cooperação (SIMPSON, 1997).  

A prescindibilidade de pré-existência de tratado ou acordo de cooperação atribui às 

obrigações erga omnes a aptidão de alterar as bases do direito internacional (BRUNNÉE, 2007). 

É possível até mesmo cogitar – para o futuro – que um pacto internacional seja reputado nulo 

por contrariar o conteúdo dos deveres erga omnes (BIERMANN, 1996). 

A força cogente das obrigações erga omnes vincula os países que não ratificaram acordo 

internacional de cooperação.  

Em razão das obrigações erga omnes, o princípio da preocupação comum é o 

fundamento jurídico adequado para exigir de Estados não-partes de acordos de cooperação o 

cumprimento de deveres em questões de preservação dos recursos mundialmente 

compartilhados, como ar e diversidade biológica, ameaçados por um problema global, que não 

respeita fronteiras territoriais e cuja solução depende da atuação coletiva e concatenada da 

comunidade internacional (BOWLING, PIERSON, RATTÉ, 2016). 

O conteúdo desses deveres erga omnes não é determinado pelo Direito, mas pela 

Ciência, que exerce papel preponderante na resposta aos desafios de sustentabilidade (HEL, 

2020).  

Ao contrário do dever de cooperação, que decorre da autonomia da vontade e, por isso, 

pressupõe um acordo ou tratado multilateral com regras determinadas, os direitos e obrigações 

de índole erga omnes independem de previsão expressa em tratados, acordos ou documentos 

internacionais, porque existentes por si só, consectárias que são de um direito independente da 

vontade humana e do regramento positivo, baseado na natureza do homem e das coisas 

(CALDERON, 1991). 

A grande questão, cujo esclarecimento contribui ao reforço do caráter deontológico da 

preocupação comum da humanidade, é a forma como essas obrigações erga omnes são 

impostas, o que é um campo aberto para pesquisa e experimentações. 
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3.4.3 Dimensões institucional, procedimental e social  

 

Para ser operacionalizado, o princípio da preocupação comum lança mão de um arsenal 

jurídico: a formação de instituições coletivas, instrumentos de compliance, mecanismos de 

solução de controvérsias, contramedidas econômicas e governança multinível. 

A formação de instituições coletivas e o aprimoramento de instrumentos de compliance 

são necessárias a reforçar a cooperação e afirmar o caráter erga omnes decorrente das 

obrigações de preocupação comum (SHELTON, 2009).  

A formação de instituições coletivas corresponde à dimensão institucional do princípio 

da preocupação comum, pois são necessários arranjos institucionais e procedimentais para 

obrigar à implementação do dever de cooperar em questões sensíveis à humanidade. Vários 

tratados estabelecem deveres de cooperar e de agir, que são complementados por mecanismos 

de compliance e procedimentos de solução de controvérsias (SHELTON, 2009).  

Embora não exista uma definição oficial uniformemente aceita de compliance ou 

conformidade, pode-se afirmar que se trata de um sistema, composto de mecanismos e 

procedimentos para promoção, fiscalização e revisão do cumprimento de obrigações assumidas 

em tratados ou acordos multilaterais, decorrente do princípio do pacta sunt servanda 

(FITZMAURICE, 2018). 

Nas questões ambientais, os mecanismos de compliance continuam sendo um assunto 

de grande relevância, por envolverem a garantia de cumprimento dos tratados e costumes 

internacionais, que é uma das principais questões de direito internacional (KISS, SHELTON, 

2007). 

Na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e nos Acordos 

dela decorrentes, como Protocolo de Quioto e Acordo de Paris, os mecanismos de conformidade 

previstos destinam-se à prevenção e resolução pacífica de disputas, exatamente como na 

maioria dos tratados internacionais (SANDS et al., 2012).  

Ao passo que a cooperação e os instrumentos de compliance estão conectados pela 

autonomia da vontade, isto é, por tratado ou acordo multilateral, as obrigações erga omnes 

decorrentes do princípio da preocupação comum dispensam um documento jurídico base, 

autorizando, ao menos em tese, que Estados não-parte sejam provocados a adotar providências 

afetas a questões sensíveis da humanidade, seja por via do contencioso internacional ou por 

restrições comerciais (BIERMANN, 1996).  

Sands, Pell, Fabra e Mackenzie (2012) reconhecem a íntima relação entre os conceitos 

de obrigações erga omnes e ações populares, inclusive admitindo a viabilidade de utilização 



75 

dessas ações perante a Corte Internacional de Justiça, com base em princípios de interesse 

comum ou patrimônio comum. 

A possibilidade de qualquer Estado soberano demandar em Corte Internacional contra 

Estado que desrespeitou dever assumido em tratado ou obrigação de caráter erga omnes, ainda 

que não lesado direta e imediatamente, corresponde à dimensão procedimental do princípio da 

preocupação comum da humanidade (KISS, SHELTON, 2007).  

Sob a dimensão procedimental também se encontram as restrições comerciais ou 

contramedidas, à exemplo do art. 4.º do Protocolo de Ozônio de Montreal, de 1987, que previu 

a possibilidade de restrição de importação e exportação de determinadas substâncias 

depreciativas da camada de ozônio (BIERMANN, 1996). 

No direito internacional das mudanças climáticas não há cláusula de restrição comercial 

equivalente e, se houvesse, vincularia apenas os Estados-parte do ajuste internacional. Tal 

situação atribui ao GATT a responsabilidade de reputar legítima eventual prática de 

contramedida ou restrição, em vista do princípio da preocupação comum da humanidade 

(BIERMANN, 1996). 

O princípio da preocupação comum também ostenta uma dimensão social, que 

corresponde à necessidade de envolvimento de todos os setores da sociedade, incluindo órgãos 

e entes estatais, como o Poder Judiciário, empresas, organizações não-governamentais, 

sociedade civil e indivíduos (HORN, 2015).  

A governança multinível e a litigância climática são meios pelos quais a dimensão social 

da preocupação comum se revela. 

Governança, segundo Weiss (2016), “[...] é a capacidade de transformar o ato 

governamental em ação pública; resulta da soma das diversas formas com as quais pessoas e 

instituições, públicas e privadas, gerenciam seus assuntos em comum, por meio de processos 

continuados que acomodam interesses conflitantes. [...]”.  

No direito das mudanças climáticas pós-Acordo de Paris, o protagonismo de atores não-

estatais e o policentrismo das ações climáticas torna supérflua a categorização tradicional de 

governança a partir de iniciativas top up (de cima para baixo) e top down (de baixo para cima), 

autorizando a classificação da governança climática como multilateral híbrida (KUYPER; 

LINNÉR; SCHROEDER, 2018).  

É a governança que assume a batuta, orquestrando as medidas que devem ser 

globalmente adotadas em razão do princípio da preocupação comum da humanidade, à exemplo 

do que ocorre no Direito das Mudanças Climáticas, sobretudo pós-Acordo de Paris (HALE, 

2013). 
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No campo específico da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, o 

fenômeno populacional não é abordado por uma agenda internacional única, o que decorre da 

multiplicidade de causas e dos reflexos intersetoriais da migração. Existem várias agendas 

internacionais que tratam da mobilidade humana, que condiciona a abordagem jurídica 

decorrente (MAYER, 2016).  

Um instrumento de governança do clima que tem se revelado forte aliado na 

implementação de obrigações erga omnes – sobretudo para concretização de metas de redução 

de emissões – é a litigância climática, que tem como pano de fundo uma violação a direitos 

humanos, como, por exemplo, no caso Leghari versus Paquistão, já mencionado. 

A litigância climática vai além de disputas em cortes e tribunais, embora esse aspecto 

seja seu maior trunfo. Ela alcança inúmeras medidas administrativas, que, assim como via litígio 

jurisdicional, têm por escopo solucionar a falha regulatória no enfrentamento das mudanças 

climáticas, mediante engajamento de diversos atores estatais e não estatais – indivíduos, 

corporações, organizações não governamentais e entidades estatais – que são veículos para 

alcançar a mudança social (OSOFSKY, 2010). 

Qualquer medida administrativa ou judicial de abrangência local, regional, nacional ou 

internacional, que repercuta na multiplicação de ações e movimentos em prol da estabilidade 

climática, culminando na concretização das metas de redução de emissões, na fiscalização 

efetiva ou na elaboração de leis mais ambiciosas, enquadra-se no conceito mais abrangente de 

litigância climática. 

No âmbito judicial, as ações de litigância climática são fundamentadas em dever de 

cuidado (duty of care), cuja origem não é em regra jurídica, mas na necessidade de proteção a 

direitos humanos, ou no dever de devida diligência (due diligence), entendido como uma norma 

de conduta.  

Sobre o dever de cuidado, expressam Peel e Osofsky (2017): 

 

O caso perante o Tribunal Distrital de Haia foi apresentado por Urgenda em nome 
próprio e de 886 cidadãos holandeses que autorizaram a ONG a agir em seu lugar. 
Urgenda invocou uma série de bases jurídicas para sua reclamação, apenas uma das 
quais direitos humanos. A maior parte da decisão do Tribunal se concentrou em outros 
argumentos de Urgenda - ou seja, que o governo holandês ostentava um dever de 
cuidado à ONG, aos partidos que representava e à sociedade holandesa em geral, que 
era violado pela política inadequada de mitigação das mudanças climáticas do 
governo. Urgenda também argumentou que, por meio de sua contribuição para as 
emissões globais de GEE, o governo holandês expôs ilegalmente a comunidade 
internacional ao risco das mudanças climáticas perigosas, com potencial para danos 
irreversíveis à saúde humana e ao meio Ambiente. Em última análise, o Tribunal 
acatou a alegação de Urgenda de que a meta de redução de emissões do Estado para 
2020 era inadequada, julgada em relação aos padrões da ciência do clima e da política 
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climática internacional, e que isso deu origem a uma violação do dever de cuidado sob 
a lei holandesa.58 

 

Enquanto o dever de cuidado (duty of care) parece orientar ações dos Estados, o dever 

de devida diligência (due diligence) norteia as corporações transnacionais na adoção de medidas 

de mitigação de riscos associadas a suas atividades, incluindo as relacionadas ao clima e 

ambiente. 

Os raciocínios utilizados para fundamentar ações de litigância climática contra 

corporações envolvem o conceito de due diligence, emergente das Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais e dos Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios de Direitos 

Humanos, de 2011, que orbita no entorno de dois eixos: mitigação de riscos, isto é, medida de 

redução de emissões de gases de efeito estufa nas atividades e projetos das corporações; e 

integração, que exige que as empresas incluam os objetivos relacionados ao clima em suas 

políticas e processos produtivos (MACCHI, 2020). 

No relatório AR/73/163 da Assembleia Geral da ONU de 2018, o dever de devida 

diligência foi descrito como o procedimento que se espera de uma empresa com respeito a suas 

responsabilidades pelos efeitos adversos que ocasiona sobre direitos humanos, contribui a 

causar ou com os quais a empresa está diretamente vinculada. Decorre do dever de respeitar os 

direitos humanos, que vai além de não ocasionar danos, impondo também a adoção de medidas 

para prevenir e reparar os efeitos prejudiciais de suas atividades. O objetivo principal da devida 

diligência é de prevenir os efeitos adversos sobre as pessoas (ONU, 2018).59 

 
58 Tradução livre de: “[...] The case before the Hague District Court was brought by Urgenda82 on its own behalf 
and on behalf of 886 Dutch citizens who authorized the NGO to act in their stead. Urgenda invoked a range of 
legal bases for its claim, only one of which concerned human rights. Most of the Court’s decision focused on 
another of Urgenda’s arguments – namely, that the Dutch government owed a duty of care to the NGO, to the 
parties it represented, and to Dutch society more generally, which was breached by the government’s inadequate 
climate change mitigation policy. Urgenda also argued that, through its contribution to global GHG emissions, the 
Dutch government unlawfully exposed the international community to the risk of dangerous climate change, with 
the potential for irreversible damage to human health and the environment. The Court ultimately upheld Urgenda’s 
claim that the state’s 2020 emissions reduction target was inadequate judged against the standards of climate 
science and international climate policy, and that this gave rise to a breach of a duty of care under Dutch law.” 
(PEEL, OSOFSKY, 2017) 
59 Em tradução livre: “[…] La esencia de los Principios Rectores radica en la distinción entre el deber del Estado 
de proteger y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Proceder con diligencia debida 
es lo primero que se espera de una empresa con respecto a sus responsabilidades por los efectos adversos en los 
derechos humanos que causa, contribuye a causar o con los cuales la empresa está dire ctamente vinculada. 17. 
Por lo tanto, la diligencia debida es fundamental como base de lo que debería hacer cualquier empresa para dar 
cumplimiento a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esta idea va mucho más allá del mero hecho 
de no ocasionar daños. El concepto de respeto empresarial, tal como se establece en los Principios Rectores, 
requiere la adopción de medidas proactivas para prevenir y subsanar los efectos perjudiciales. El objetivo principal 
de la diligencia debida en materia de derechos humanos es la prevención de los efectos adversos sobre las personas. 
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Meguro (2020), ao analisar os fundamentos de ações contenciosas de litigância 

climática, identificou duas estratégias comuns: a de obrigações e a de direitos. A estratégia de 

obrigações consiste em conferir um caráter erga omnes às obrigações relacionadas com a 

proteção do meio ambiente global, garantindo assim a legitimidade de uma parte não lesada 

perante tribunais internacionais. A estratégia de direitos consiste na invocação, perante tribunais 

nacionais e internacionais, de violações do direito ambiental por meio das categorias jurídicas 

do direito internacional dos direitos humanos, o que dispensa um argumento específico, desde 

que bem delineado o dano e a violação de direitos humanos dos litigantes. 

Tanto a governança multinível e policêntrica quanto a litigância climática atendem ao 

que foi definido no Acordo de Paris, onde os esforços da sociedade civil, do setor privado, das 

instituições financeiras, das cidades e de outras autoridades subnacionais foram reconhecidos e 

convocados a ampliar seus esforços em prol do fortalecimento das ações para redução de 

emissões, desenvolvimento de resiliência e redução da vulnerabilidade no enfrentamento dos 

efeitos adversos das mudanças do clima (ONU, 2015).  

Essas ações contribuirão para assegurar que a mobilidade humana futura decorra da 

liberdade de escolha, não da violação a direitos humanos. As externalidades negativas do 

avanço tecnológico, que interferem no clima da terra e nos fluxos populacionais do 

Antropoceno, podem ser neutralizadas somente com a adoção de medidas de redução de 

emissões, adaptação aos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas e fortalecimento das 

capacidades das populações vulneráveis. 

 

3.4.4 Dimensão espacial  

 

O princípio da preocupação comum autoriza a adoção de medidas tanto nos limites das 

fronteiras do Estado soberano quanto fora da jurisdição nacional (SOLTAU, 2016).  

Essa possibilidade de atuação intra e extraterritorial, portanto interna ou internacional, 

representa a dimensão espacial do princípio da preocupação comum (HORN, 2015).  

Por refletir um poder-dever de agir, o princípio da preocupação comum da humanidade 

opera diretamente no âmbito doméstico de cada Estado, mediante adoção de políticas de 

enfrentamento dos problemas de ação coletiva, em conformidade com a comunidade 

internacional. 

Independentemente de tratado internacional, os Estados têm faculdade e, também, 

obrigação de agir em questões de preocupação comum, mediante ações domésticas no território 

sob a jurisdição do Estado (COTTIER et al, 2014).  
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As medidas internas, seja mediante políticas públicas, leis ou qualquer outro 

mecanismo, devem ser orientadas pelas diretrizes de enfrentamento da questão de preocupação 

comum, traçadas pela comunidade internacional, sob pena de ineficácia, pois se trata de 

problema de ação coletiva (COTTIER et al, 2014). 

Um exemplo prático disso, baseado em tratado, é o Acordo de Paris, por meio do qual 

os Estados signatários construíram suas metas de redução de gases de efeito estufa através das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, na sigla em inglês), elaboradas de acordo 

com o direito interno e as peculiaridades de cada signatário, mas em atenção às diretrizes 

traçados pela comunidade internacional – de limitação do clima da Terra em até 2° C (ONU, 

2015). 

Quando aplicada à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, a 

preocupação comum da humanidade convoca os países a reduzir emissões de gases de efeito 

estufa, a adotar medidas de adaptação e contribuir para que os países vulneráveis também as 

promovam. 

 

3.4.5 Dimensão temporal  

 

Além do princípio da cooperação, a preocupação comum da humanidade correlaciona-

se aos princípios da precaução, da equidade intergeracional, do desenvolvimento sustentável e 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades (WINCKELS, 

2017). 

A correlação entre a preocupação comum e o princípio da precaução foi reconhecida na 

reunião de peritos realizada dois anos antes da Declaração do Rio, na Universidade de Malta 

(HORN, 2015).  

A precaução, cujos pressupostos de aplicação são risco de dano e incerteza científica, 

pode ser definida como uma estratégia de abordagem ou gerenciamento de riscos, que orienta 

os responsáveis na elaboração de políticas públicas de proteção ambiental (CRAWFORD, 

2012). 

Embora em ordenamentos nacionais, na década de 1970, a precaução tenha recebido 

status de norma prima facie, no direito internacional ela foi erigida a princípio somente em 

meados da década de 1980. O primeiro instrumento a fazer referência expressa ao princípio da 

precaução foi a Convenção de Viena de 1985 (SANDS; PEEL; FABRA; MACKENZIE, 2012; 

ARAGÃO, 2008). 
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Mas a consagração da precaução como princípio ocorreu na década de 1990, na 

Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), documento 

de onde também emergiu o princípio da preocupação comum da humanidade (ARAGÃO, 

2008). 

Assim como o princípio da preocupação comum, a precaução foi replicada a partir da 

década de 1990, na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica e a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (ARAGÃO, 2008). 

Duas concepções, pelo menos, são atribuídas ao princípio da precaução: a primeira como 

fonte inspiradora da lei e da atuação do poder público; a segunda como fundamento ou razão 

da decisão (PARDO, 2015). 

O resultado da aplicação do princípio consiste em excepcionar o direito vigente, isto é, 

estabelecer medidas de exceção, de acordo com a proporcionalidade, restaurando-se a 

normalidade quando afastada a incerteza científica. Esse é, aliás, o efeito típico da aplicação do 

princípio da precaução (PARDO, 2015). 

O estreito vínculo com o princípio da precaução permite concluir que o princípio da 

preocupação comum da humanidade também deve orientar políticas públicas internas e 

decisões – jurídicas ou administrativas - envolvendo as questões sensíveis à comunidade 

internacional como um todo. Portanto, o princípio da preocupação comum pode ser usado como 

um critério de decisão, em reforço ao princípio da precaução, inclusive para justificar a 

imposição de normas de exceção. 

Entende-se ser um reforço ao princípio da precaução, porque este se espraia por diversas 

áreas, nem todas de preocupação comum. Somente as questões mais caras à humanidade como 

um todo é que se sujeitam ao princípio da preocupação comum.  

Significa dizer que quando o princípio da preocupação comum é chamado a atuar, o 

dever de adotar medidas precaucionais é intensificado. Por isso, não é equivocado afirmar que 

a preocupação comum da humanidade adiciona força à precaução, sendo possível cogitar que a 

adoção de medidas precaucionais deixe de ser uma alternativa na tomada de decisões políticas 

e jurídicas, passando a ser um dever nas questões de preocupação comum. 

O princípio da preocupação comum também está intimamente ligado ao princípio da 

equidade intergeracional, previsto no preâmbulo do Acordo de Paris. Equidade intergeracional 

corresponde à necessidade de distribuição espacial equânime dos bens ambientais, mas também 

com a igualdade no tempo, entre gerações (GOSSERIES, 2014). 

A equidade é a base para uma responsabilidade compartilhada, o que foi reconhecido na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima (COTTIER et al., 2014), e está 
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contida no princípio de desenvolvimento sustentável apresentado pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – Comissão de Brundtland, publicado em 1987 e intitulado 

Nosso Futuro Comum. Nesse relatório, desenvolvimento sustentável é definido como aquele 

que atende às necessidades dos presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de atender a suas próprias necessidades (HARRIS, 2000).  

A definição de desenvolvimento sustentável apresenta três aspectos: o econômico, o 

ambiental e o social. Sob o aspecto econômico, o desenvolvimento sustentável deve ser capaz 

de produzir bens e serviços em uma base contínua, de forma a manter níveis gerenciáveis de 

governo e dívida externa, e evitando desequilíbrios setoriais extremos que prejudiquem a 

agricultura ou produção industrial. Sob o aspecto ambiental, o desenvolvimento sustentável 

deve manter a estabilidade de recursos naturais, evitando a superexploração de sistemas 

renováveis ou o esgotamento dos não renováveis, preservando a biodiversidade, a estabilidade 

atmosférica e outras funções do ecossistema não classificadas ordinariamente como recursos 

econômicos. Sob a ótica social, o desenvolvimento sustentável deve alcançar equidade 

distributiva, a adequada prestação de serviços sociais, incluindo saúde e educação, a igualdade 

de gênero e a responsabilidade e participação política (HARRIS, 2000). 

Segundo Horn (2015), a dimensão temporal da preocupação comum da humanidade 

resulta dos efeitos de longo prazo dos grandes problemas ambientais, como as mudanças 

climáticas, que atingem as presentes e futuras gerações.  

Outro princípio relacionado à preocupação comum da humanidade e, portanto, à 

equidade, à precaução e ao desenvolvimento sustentável é o da responsabilidade comum, porém 

diferenciada, e respectivas capacidades. 

Esses princípios costumam aparecer nos mesmos tratados, tanto que a norma prima facie 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades foi considerado 

como sendo o outro lado da preocupação comum da humanidade (BOWLING, PIERSON, 

RATTÉ, 2016). 

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas 

capacidades se desenvolveu a partir da aplicação da equidade no direito internacional geral e 

do reconhecimento de que as necessidades especiais dos países em desenvolvimento devem ser 

levadas em conta no desenvolvimento, aplicação e interpretação das regras do direito ambiental 

internacional (SANDS et al., 2012).  

Dois são os elementos do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, 

e respectivas capacidades, o qual também possui duas consequências práticas. O primeiro 

elemento diz respeito à responsabilidade comum dos Estados pela proteção do meio ambiente 
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nos níveis nacional, regional e global e o segundo corresponde à necessidade de levar em conta 

as diferentes circunstâncias, particularmente em relação à contribuição de cada Estado para a 

criação de um problema ambiental específico e sua capacidade de prevenir, reduzir e controlar 

a ameaça. Como consequências práticas, tem-se as seguintes: (i) permite ou exige que todos os 

Estados envolvidos participem de medidas de resposta internacional destinadas a abordar 

problemas ambientais; (ii) leva a padrões ambientais que impõem obrigações diferentes aos 

Estados (SANDS et al., 2012). 

Não apenas as desigualdades históricas devem ser sopesadas no compartilhamento das 

responsabilidades, mas as capacidades presentes e futuras das nações. As abordagens mais 

recentes são baseadas no conceito de graduação, buscando introduzir compromissos 

proporcionais aos níveis de competitividade dos países, deixando de lado as noções de países 

industrializados, emergentes e em crescimento (COTTIER et al, 2014).  

O compartilhamento das responsabilidades entre os Estados é o que viabiliza a 

transferência financeira e tecnológica entre os países, que é essencial para garantir a eficácia de 

qualquer medida de preocupação comum (BIERMANN, 1996). 

A interdependência entre os princípios da preocupação comum, precaução, equidade 

intergeracional, desenvolvimento sustentável e responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, e respectivas capacidades, todos voltados às gerações presentes e futuras, 

constituem a dimensão temporal do princípio da preocupação comum da humanidade. 

 

3.5 APLICAÇÃO À MOBILIDADE HUMANA  

 

Na primeira parte da presente pesquisa foram diagnosticados os parâmetros para uma 

narrativa jurídica da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas que se amolde aos 

critérios de justiça. Agora, já delimitados os contornos da preocuçação comum da humanidade, 

impõe-se averiguar se o princípio oferece respostas com abrangência extraterritorial, que 

resolvam o problema de ação coletiva e que respeitem as gerações futuras, pontos sobre os quais 

o Direito deve se manifestar.  

As medidas que devem ser adotadas para atender as peculiaridades do fenômeno 

populacional em estudo são a redução de emissões de gases de efeito estufa, a implementação 

de medidas de adaptação das comunidades vulneráveis e o fortalecimento das capacidades dos 

países receptores, que deverão respeitar os direitos humanos das pessoas em situação de 

mobilidade. Os efeitos dessas medidas são futuros e serão sentidos em maior medida pelas 

gerações vindouras. 
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Para implementar essas medidas além-fronteiras, o princípio da preocupação comum da 

humanidade viabiliza a adoção de medidas internas e internacionais no tratamento das pessoas 

em situação de mobilidade humana induzida por mudanças climáticas como corolário da 

responsabilidade de agir dos Estados. 

Essas medidas globais de enfrentamento das causas da mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas independem de tratado internacional, mas são orquestradas pelo IPCC, 

que é a autoridade científica que determina os limites de aquecimento planetário seguro. 

Não observar essas obrigações ou limites estabelecidos pela Ciência caracteriza violação 

aos deveres de cuidado (duty of care) do Estado ou de devida diligência (due diligence) das 

corporações, sujeitando os infratores a ação de litigância climática perante tribunais ou órgãos 

administrativos nacionais ou internacionais. Ao menos em teoria, também se concebe a adoção 

de contramedidas econômicas contra países ou corporações descumpridoras desses deveres. 

O potencial do princípio da preocupação comum da humanidade de resolver o problema 

de ação coletiva global, atendendo aos critérios de equidade intergeracional, revela-se a partir 

do dever de cooperação e das obrigações erga omnes que decorrem do princípio, que podem 

ser impostas em nível local ou global, por via de litigância climática ou por meio de 

contramedidas econômicas, fundamentadas em riscos, com efeitos projetados ao futuro e de 

amplitude geográfica global.  

Teoricamente, portanto, o princípio da preocupação comum da humanidade fornece uma 

narrativa jurídica adequada aos pontos submetidos ao crivo do Direito e que é coerente com as 

peculiaridades do fenômeno social da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas. 

 As medidas práticas a serem adotadas a partir desse princípio devem se orientar pelas 

projeções dos modelos climáticos, já que a questão envolve um aspecto intertemporal, isto é, 

ações presentes irradiarão efeitos no futuro.  

No cenário das projeções climáticas business as usual, baseado em elevado índice de 

emissões e em políticas tímidas de mitigação e adaptação,60 ao qual o mundo se encaminha, são 

necessárias medidas mais ousadas, pois segundo avaliações das políticas atuais, espera-se o 

aquecimento de cerca de 3° C acima dos níveis pré-industriais até o final do século, resultado 

que é catastrófico, mas que não se aproxima das previsões correspondentes ao pior cenário 

 
60 Em recente estudo publicado na revista Nature, Hausfather e Peters (2020) sustentam que o cenário business as 
usual não foi projetado para corresponder às projeções RCP8, o qual se baseia em níveis de emissões impossíveis 
de alcançar, porque maiores que as reservas naturais de carvão. Segundo os autores, o RCP8 foi projetado para 
explorar um futuro improvável de alto risco, mas que tem sido equivocadamente associado por alguns especialistas, 
legisladores e mídia como resultante do cenário “business as usual”. 
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possível, equivocadamente tratado como RCP8, onde o aumento da temperatura da Terra é 

estimado em 5º C (HAUSFATHER; PETERS, 2020). 

O IPCC substituirá esses cenários por outros mais realistas no AR6, cujo Relatório de 

Síntese está previsto para publicação em junho de 2022, baseados em resultados possíveis. A 

nova geração de cenários é denominada de Caminhos Socioeconômicos Compartilhados 

(SSPs)61 e corresponde a cinco trajetórias socioeconômicas e tecnológicas possíveis de serem 

alcançadas até 2100 (HAUSFATHER; PETERS, 2020). 

Para o aumento da temperatura global em 3º Celsius do cenário business as usual, 

descrito no AR5 como RCP6, estima-se que, por ano, cerca de 1 a 4 bilhões de pessoas sofrerão 

com falta de água, 150 a 550 milhões de pessoas passarão fome e entre 11 e 170 milhões de 

pessoas suportarão os efeitos de inundações, o que tornará intensa a mobilidade interna e 

internacional (IOM, 2008). 

Conforme AR5 (IPCC, 2014), crise hídrica e consequentemente mudança nos padrões 

de produção agrícola, seca, desertificação e escassez de alimentos, bem como aumento da 

frequência de inundações, causadas pela alteração dos padrões de precipitação e pela elevação 

do nível do mar, e intensificação de desastres naturais são eventos de alta probabilidade de 

ocorrência em um cenário de emissões business as usual. 

Nesse cenário, estima-se que alguns estados insulares desaparecerão, outros perderão 

parte de seu território, e que a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas será 

massiva, desafiando a resiliência das pessoas e dos países, inclusive dos receptores dos 

migrantes internacionais, exigindo a adoção de medidas de fortalecimento das capacidades, de 

atenuação das vulnerabilidades e de redução das emissões de gases de efeito estufa, que, 

conjuntamente, são aptas a evitar a crise humanitária e política que se anuncia (PIGUET, 2011; 

ATAPATTU, 2014). 

De acordo com o último relatório divulgado pela Organização Internacional para 

Migração (OIM, 2020), no ano de 2018 os desastres provocados por perigos relacionados ao 

clima e a condições meteorológicas, como tempestades e inundações, foram responsáveis pelo 

deslocamento de 16,1 milhões de pessoas, cifra que tende a aumentar proporcionalmente à 

elevação da temperatura da Terra. 

A busca por respostas jurídicas a esse complexo problema da mobilidade humana 

induzida por mudanças climáticas mobilizou o Direito a apresentar soluções, que resultaram em 

narrativas agrupadas pela literatura em morais e pragmáticas, variando de acordo com a agenda 

 
61 SSPs é a abreviação, em inglês, de Shared Socioeconomic Pathways. 
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internacional desafiada. A necessidade de uma narrativa híbrida, porém, já foi diagnosticada 

(MAYER, 2016). 

Narrativas morais voltam-se a soluções eminentemente teóricas, ao passo que as 

narrativas pragmáticas se ocupam de respostas práticas e as híbridas devem reunir os aspectos 

teóricos e práticos (MAYER, 2016). 

A partir dessa classificação, indaga-se: em qual desses grupos de narrativas se enquadra 

a abordagem jurídica extraída da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas 

extraída do princípio da preocupação comum da humanidade?  

Isso é o que passaremos a analisar no derradeiro capítulo da presente pesquisa. 
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4 NARRATIVAS JURÍDICAS DA MOBILIDADE HUMANA INDUZIDA POR 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

As respostas jurídicas para os desafios das migrações climáticas são apresentadas em 

narrativas, de acordo com as agendas ou esferas de governança internacionais, e dividem-se em 

morais e pragmáticas. As narrativas morais, assim denominadas por sua baixa eficácia prática, 

são subdivididas em outras três narrativas: humanitária, de migração e de responsabilidade. As 

narrativas pragmáticas não apresentam subdivisão porque são plurais, variando de acordo com 

os interesses de cada Estado e voltam-se à eficácia da ação (MAYER, 2016). 

Essas narrativas não são estanques, tanto que, recentemente, Serraglio (2019) propôs 

uma abordagem às migrações climáticas, denominada de compatibilização socioeconômica. 

Sem o intuito de aprofundar essas narrativas, passa-se a descrever brevemente as 

principais, para concluir sob qual grupo é adequado classificar a narrativa jurídica decorrente 

do princípio da preocupação comum da humanidade e se é possível enquadrá-la como uma 

narrativa híbrida, reunindo tanto características definidoras das narrativas morais quanto das 

pragmáticas, cuja necessidade foi antevista por Mayer (2016).62 

 

4.1 NARRATIVA DA RESPONSABILIDADE 

 

A narrativa da responsabilidade é baseada nas soluções oferecidas por normas de Direito 

Ambiental Internacional à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas (MAYER, 

2016). 

A atividade ambiental internacional divide-se em duas grandes ondas: a primeira, que 

culminou na Conferência de Estocolmo de 1972 e no Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, concentrava-se em questões ambientais pontuais, poluentes específicos e em formas 

de poluição relativamente reversíveis; a segunda, inaugurada em 1987, a partir da descoberta 

do buraco de ozônio e do relatório da Comissão de Brundtland, preocupava-se com questões 

ambientais de longo prazo, de abrangência global e irreversíveis, como a depleção da camada 

de ozônio estratosférico (BODANSKI, 2000). 

 
62 Para aprofundamento das narrativas sobre a mobilidade humana induzida pelo clima, indica-se a leitura da tese 

de doutorado de Diogo Andreolla Serraglio (2019). 
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O regime das mudanças climáticas erigiu-se no embalo da segunda onda de atividade 

ambiental, a qual alcançou seu ápice na Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (BODANSKI, 2000). 

Foram quatro fases de desenvolvimento do regime internacional de mudanças climáticas 

das Nações Unidas: a primeira fase foi a de definição de agenda, de 1985 a 1990; a segunda foi 

a fase de constituição da estrutura básica do regime climático, de 1990 a 1995; a terceira fase 

foi a regulatória, com foco na negociação, elaboração e operacionalização do Protocolo de 

Kyoto, estendendo-se de 1995 até 2005; a quarta e última fase é nominada de segunda fase 

constitucional, que inclui os períodos de negociação do futuro regime de mudanças climáticas, 

perdurando de 2005 até 2016 (BODANSKY; BRUNNÉE; RAJAMANI, 2017).  

Na primeira fase, diante das evidências científicas de que as emissões de gases de efeito 

estufa de origem antrópica influenciam o clima da Terra, o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial estabeleceram, em 1988, o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (sigla em inglês IPCC), para fornecer 

orientações científicas sobre o fenômeno climático (SANDS et al, 2012). 

Também em 1988, a Assembleia Geral das Nações Unidas editou a Resolução 43/53, 

reconhecendo o clima como uma preocupação comum da humanidade e instou governos e 

organizações intergovernamentais e não governamentais a reunirem esforços para elaboração 

de uma convenção sobre mudanças climáticas (BODANSKI, 2000). 

O ano de 1988 é considerado um divisor de águas no regime climático internacional, 

pois corresponde ao período em que os problemas decorrentes das mudanças do clima foram 

incluídos na pauta política intergovernamental, que, até então, eram abordados somente por 

atores não estatais (BODANSKI, 2000). 

A Declaração Ministerial de 1990 da Segunda Conferência Mundial sobre o Clima foi 

o impulso necessário ao processo político que conduziu à negociação de um instrumento 

jurídico sobre mudanças climáticas, no qual se reivindicava a elaboração de um documento com 

compromissos adequados à complexidade da questão (SANDS et al, 2012). 

Em dezembro de 1990 iniciaram-se as negociações intergovernamentais para elaboração 

de um instrumento jurídico sobre câmbio do clima, conduzidas pela Assembleia Geral da ONU 

e apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela 

Organização Meteorológica Mundial, com a criação de um comitê de negociações 

intergovernamentais para uma convenção-quadro sobre alterações climáticas, que promoveu 

cinco sessões. Ao termo da quinta sessão, realizada em Nova York em maio de 1992, adotou-

se a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC), a qual foi 
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aberta a assinaturas durante a Conferência do Rio de Janeiro (RIO92) (SANDS et al, 2014; 

CONTIPELLI, 2018; SHELTON, 2005). 

A Convenção-Quadro, cujo objetivo é estabilizar as concentrações de gases de efeito 

estufa na atmosfera a um nível que impeça a interferência antropogênica no sistema climático, 

entrou em vigor menos de dois anos depois, em 21 de março de 1994, quando obteve a 

ratificação de cinquenta Estados, mas sem trazer compromissos vinculativos, senão uma base 

geral ao enfrentamento das mudanças do clima e ao sistema de governança global 

correspondente (BODANSKY, 2000; CONTIPELLI, 2018). 

A UNFCCC foi o primeiro acordo ambiental internacional a ser negociado por 

praticamente toda a comunidade internacional – foram 143 estados participantes da sessão final 

– e estabeleceu a estrutura do regime de câmbio climático global, baseado na equidade, com 

previsão de estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, mecanismos 

financeiro e de transferência tecnológica para adoção de medidas de mitigação e adaptação, 

arranjos institucionais para operacionalização do sistema (incluindo um secretariado, a 

Conferência de Partes e dois órgãos subsidiários), princípios orientadores do regime de direito 

climático internacional e implementação de mecanismos de inovação e métodos de resolução 

de conflitos (SANDS et al, 2014).63 

Por envolver interesses econômicos vitais de quase todos os Estados, a UNFCCC adotou 

uma abordagem que integra a proteção do meio ambiente ao desenvolvimento econômico, 

definindo, em termos legais, direitos e obrigações de diferentes membros da comunidade 

internacional de desenvolvimento sustentável e da proteção do clima global (SANDS et al, 

2014). 

A UNFCCC não estabelece datas ou objetivos específicos para cumprimento das 

obrigações, centradas na adoção de medidas de antecipação, prevenção e redução das causas 

das mudanças climáticas, criando mecanismos de adaptação e de medidas de mitigação dos 

efeitos adversos do câmbio climático (SHELTON, 2005; WEDY, 2019).’ 

As decisões executivas sobre mudanças climáticas adotadas com base na UNFCCC, 

subsidiadas tecnicamente pelos relatórios do IPCC, são discutidas e aprovadas nas Conferências 

de Partes (COP), órgão supremo da Convenção, encarregado de adotar e coordenar medidas 

executivas da Convenção e avaliar e revisar periodicamente as metas de implementação, cujas 

 
63 Sands et al (2014) sustenta o equívoco do termo Convenção-Quadro, em razão das consequências diretas e 

indiretas que a UNFCCC impõe e menciona que o objetivo não declarado da Convenção-Quadro é garantir que 
os países vulneráveis possam se preparar adequadamente, mediante adoção de medidas de adaptação, aos efeitos 
adversos das alterações climáticas.  
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reuniões resultam em documentos como o Protocolo de Quioto de 1997 e o Acordo de Paris de 

2015 (CONTIPELLI, 2018; SANDS et al, 2014). 

A primeira COP realizou-se em 1995, reunindo-se anualmente desde então, para 

examinar as obrigações das partes, facilitar a coordenação das medidas adotadas, promover e 

orientar metodologias para preparação de inventários de emissões de gases de efeito estufa, 

avaliar a aplicação da convenção e o efeito global das medidas adotadas e adotar relatórios 

periódicos sobre a implementação da UNFCCC (SANDS et al, 2014). 

Os principais documentos jurídicos oriundos das Conferências de Partes foram o 

Protocolo de Quioto de 1997, produto da COP3, e a Convenção de Paris de 2015, fruto da 

COP21.  

O Protocolo de Quioto de 1997 especificou obrigações vinculantes de redução de 

emissões de gases de efeito estufa, de modo a limitar o aumento da temperatura da Terra a 

patamar não superior a 2º Celsius acima dos níveis pré-industriais, patamar considerado 

perigoso pela ciência, fazendo-o por meio da atribuição de maiores encargos aos países 

desenvolvidos, responsáveis por contribuir em maior proporção para o forçamento do clima da 

Terra (WEDY, 2019).  

Essa divisão heterogênea da obrigação de redução de gases de efeito estufa deve-se ao 

princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que considera as 

responsabilidades históricas de emissões, proporcional ao grau de desenvolvimento de cada país 

(CONTIPELLI, 2018). Não coube ao Brasil, justamente em razão do princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas, a implementação de metas vinculantes de 

redução de emissões sob o Protocolo de Quioto (WEDY, 2019). 

Mas o Protocolo de Quioto também impôs compromissos homogêneos a todos os países 

signatários, obrigados ou não a adotar metas vinculativas de redução de emissões, dos quais se 

destacam os deveres de cooperação para transição dos setores de energia e transportes, de 

promoção do uso de energias renováveis, de eliminação de mecanismos financeiros e de 

mercado incoerentes com a finalidade da Convenção-Quadro, de limitação de emissões de 

metano no gerenciamento de  resíduos dos sistemas energéticos e de proteção de florestas e 

outros sumidouros de carbono (WEDY, 2019). 

O Protocolo de Quioto também trouxe instrumentos de flexibilização das metas de 

redução de emissões dos países desenvolvidos, como os Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), mas nada dispôs sobre a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas 

(CONTIPELLI, 2018). 



90 

A mobilidade humana só foi abordada expressamente no regime climático em 2010, na 

16.ª Conferência de Parte (COP16), na qual se instituiu o Marco de Adaptação de Cancún, que 

fomentava a cooperação internacional para adoção de medidas de adaptação, tornando possível 

a redução da vulnerabilidade de países em desenvolvimento, via fortalecimento de capacidades 

adaptativas e de resiliência, operacionalizadas por meio dos Planos de Nacionais de Adaptação 

(SERRAGLIO; FERREIRA, 2019). 

Na 18.ª Conferência de Partes (COP18), realizada em 2012, propôs-se a facilitação de 

medidas compensatórias de prejuízos ocasionados pelos efeitos adversos das mudanças 

climáticas, as quais foram instituídas no ano seguinte, na 19.ª Conferência de Partes (COP19), 

por meio do Mecanismo de Internacional de Varsóvia sobre Perdas e Danos (WIM). A 

finalidade do mecanismo é a prestação de assistência técnica e financeiras a países pobres 

vulneráveis a eventos climáticos (SERRAGLIO; FERREIRA, 2019). 

Com a 21.ª Conferência de Partes (COP 21), que resultou no Acordo de Paris de 2015, 

estabeleceu-se um novo marco global de enfrentamento às mudanças climáticas, com início em 

2020, que refletiu drasticamente sobre a governança do clima, além de prever uma medida 

concreta com relação à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas: a instituição de 

uma força-tarefa (TFD) (SERRAGLIO; FERREIRA, 2019). 

No que se refere à governança, o Acordo de Paris alterou a perspectiva adotada no 

Protocolo de Quioto, que se baseava em metas vinculantes e de matriz monocêntrica (metas 

estipuladas por um ator), adotando um modelo com pluralidade de instâncias decisórias sobre 

os níveis de redução de gases de efeito estufa, onde a capacidade de cada Estado passou a ser 

considerada na divisão das responsabilidades dos países. Ao princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas, acrescentou-se o adjetivo “e respectivas capacidades” 

(CONTIPELLI, 2018). 

No Acordo de Paris de 2015 houve consenso entre os países sobre a necessidade de 

envidar esforços para que o aumento médio da temperatura da terra se estabilizasse, até 2100, 

em 1,5º Celsius em relação ao período pré-industrial, limitada no máximo a 2º Celsius (WEDY, 

2019). 

Os resultados da TFD da WIM foram apresentados durante a 24.ª Convenção de Partes 

(COP24), em Katowice, em 2018, dos quais se destacam: o reconhecimento da mudança 

climática como fator de mobilidade humana (migração, deslocamentos e realocação planejada); 

a necessidade de aprimoramento das pesquisas sobre a multiplicidade de fatores indutores dos 

deslocamentos humanos e respectivas relações com mudanças climáticas; a recomendação da 
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utilização do termo mobilidade humana para designar os diversos fluxos populacionais 

induzidos pelo clima  (SERRAGLIO; FERREIRA, 2019). 

Embora a TFD tenha destacado o crescimento considerável da mobilidade humana 

induzida por mudanças climáticas após o Acordo de Paris, não trouxe medidas concretas para 

o futuro, todavia, os trabalhos foram prorrogados por cinco anos (SERRAGLIO; FERREIRA, 

2019). 

A abordagem da mobilidade humana a partir da narrativa da responsabilidade, focada 

em mecanismos de perdas e danos e, mais timidamente, em adaptação, apresenta como principal 

deficiência a ausência de instrumentos jurídicos capazes de promover a tutela efetiva daqueles 

que integram fluxos populacionais induzidos pelas mudanças climáticas (SERRAGLIO, 2019). 

Durante a Conferência de Partes que culminou no Acordo de Paris, os pequenos Estados 

insulares – mais vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas – reivindicaram o 

fortalecimento de um processo institucional para lidar com perdas permanentes e danos 

irreversíveis, proposição contra a qual se posicionaram todos os países desenvolvidos. 

Desfavoráveis à inclusão de dispositivos que induzissem responsabilidade de reparar prejuízos, 

os países desenvolvidos, em consultas fechadas, articularam-se para criar um texto que 

reconhecesse simultaneamente os mecanismos de perdas e danos e a exclusão de suas 

obrigações legais (DIMITROV, 2016). 

Compensar danos sem assumir responsabilidade é um paradoxo ao qual se pode atribuir 

o motivo da baixa eficiência da narrativa da responsabilidade, já que o dever de indenizar 

pressupõe o ato ilícito e o nexo causal, elos excessivamente abstratos quando a questão envolve 

os efeitos negativos das mudanças climáticas (SERRAGLIO, 2019).  

Essa incoerência também se reflete sobre os direitos individuais, pois as pessoas afetadas 

negativamente pelas mudanças climáticas dificilmente conseguirão demonstrar o nexo causal 

entre dano e ato ilícito, inviabilizando a efetiva reparação dos prejuízos, respaldando o quadro 

de irresponsabilidade organizada e exacerbando as injustiças na distribuição dos riscos da 

modernidade (SERRAGLIO, 2019). 

 

4.2 NARRATIVA HUMANITÁRIA 

 

A narrativa humanitária corresponde às soluções decorrentes das normas de direitos 

humanos. 
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Os direitos humanos são fruto de conquistas históricas, forjados nas lutas por liberdades 

individuais e representadas em dimensões complementares e não excludentes, que, somadas, 

encerram o lema da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade (SARLET, 2001). 

A primeira dimensão de direitos fundamentais caracteriza-se pela limitação do poder do 

Estado, representando as liberdades negativas ou de não intervenção nas relações individuais, 

que resultou na igualdade formal ou perante a lei e na construção do Estado liberal. A segunda 

dimensão, surgida a partir das distorções sociais advindas da igualdade meramente formal, 

representa a conquista por direitos prestacionais, onde o Estado intervém como garantidor de 

direitos econômicos, sociais e culturais em prol da realização da justiça social e da compensação 

das desigualdades materiais, assumindo feição de Estado Social. A terceira dimensão de direitos 

corresponde aos direitos de fraternidade ou solidariedade, cuja titularidade é coletiva ou difusa, 

de esfera transindividual (SARLET, 2001; BONAVIDES, 2006).64 

É sob as segunda e terceira dimensões de direitos que está alocado o novo dilema 

distributivo da sociedade moderna: a igualdade na distribuição dos riscos. A globalização dos 

riscos exige solidariedade, representada, no enfrentamento das mudanças climáticas, por ação 

coletiva e coordenada da comunidade internacional. 

Conforme Bonavides (2003), na terceira dimensão é que se garante ao povo a fruição de 

direitos fundamentais de solidariedade, como comunicação, livre informação, 

desenvolvimento, paz, meio ambiente e a garantia de proteção a esses direitos. 

Todavia, a concretização das dimensões de direitos humanos passou a ser efetivamente 

perseguida após a Segunda Guerra Mundial, fundou-se a Organização das Nações Unidas 

(ONU), composta pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia Geral, através da Carta de 

São Francisco, de 1945, que consagrava os princípios da igualdade e não-discriminação, a 

universalidade dos direitos humanos e a necessidade de cooperação internacional para 

efetivação das liberdades (SERRAGLIO, 2019). 

Para lidar com a complexidade das iniquidades da sociedade moderna, que além de 

extrapolar as fronteiras internacionais, padece da crise de efetividade em todas as dimensões de 

direitos fundamentais – o que é bem ilustrado no dilema distributivo de Beck (2011) – a 

proteção internacional da pessoa humana especializou-se, buscando respostas setoriais, através 

de sistemas de governança e agendas internacionais que variam de acordo com os direitos postos 

em xeque. 

 
64 Na literatura, encontram-se defensores dos direitos de quarta e quinta dimensões, de cuja existência não há 

consenso doutrinário em virtude da crise de efetividade dos direitos de primeira, segunda e terceira dimensões 
(SARLET, 2001). 
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Três são as áreas de especialização ou vertentes da proteção internacional dos direitos 

da pessoa humana: Direitos Humanos, Direito Humanitário e Direito dos Refugiados 

(TRINDADE et al, 1996). 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem por objeto a proteção da dignidade 

humana em caráter universal, sem qualquer distinção, inclusive de nacionalidade. O Direito 

Internacional Humanitário, também conhecido como Direito de Genebra, visa reduzir a 

violência inerente aos conflitos armados, impondo limites às ofensivas e regulamentando a 

assistência às vítimas. Já o Direito Internacional dos Refugiados ocupa-se dos deslocamentos 

humanos decorrentes de conflitos armados, desastres naturais ou perseguições política, 

ideológica ou religiosa (PORTELA, 2013). 

De acordo com a narrativa humanitária, a migração climática é uma questão de 

sofrimento humano, em especial nos Estados em desenvolvimento, onde a capacidade de 

adaptação e resiliência são reduzidas, reivindicando cooperação internacional para realização 

de direitos humanos individuais e sociais (MAYER, 2016). 

Essa narrativa sustenta a proteção das pessoas em mobilidade induzida pelo clima 

através da aplicação de quatro regimes jurídicos distintos, invocados de acordo com o objeto de 

proteção e que determinam os subgrupos do Direito Humanitário: a) Direito de Genebra (inclui 

o tratado internacional de 1864, por meio do qual foi instituída a Cruz Vermelha), que se aplica 

a todas as pessoas ameaçadas por conflitos armados e as vítimas da guerra, seja combatentes, 

prisioneiros ou feridos; b) Direito da Haia (envolve leis e costumes que limitam os meios de 

combate), que visa moderar as consequências humanas de conflitos armados; c) Direito de Nova 

Iorque (aplica-se as Convenções de Nova Iorque do sistema global de proteção de direitos 

humanos da ONU, que correspondem aos Pactos sobre Direitos Civis e Políticos e sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), que objetiva garantir a proteção da pessoa humana 

em combates bélicos, inclusive como garantia complementar aos estatutos específicos, 

mediante Resoluções orientativas da ONU; d) Direito de Roma (decorrente do Estatuto de 

Roma, de 1998, que instituiu o Tribunal Penal Internacional), que tem por escopo punir 

indivíduos que violam normas e preceitos relacionados a questões humanitárias (PORTELLA, 

2013; SERRAGLIO, 2019). 

Embora o escopo tradicional do Direito Humanitário seja prestar assistência a pessoas 

que, de alguma forma, sejam vítimas ou estejam sob ameaça de conflitos armados, as 

Resoluções 43/131 de 1988, 45/100 de 1990 e 46/182 de 1991, todas da ONU, ampliaram o raio 

de atuação desse ramo jurídico, incluindo assistência e medidas de prevenção a catástrofes e 

emergências naturais (SERRAGLIO, 2019). 
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As deficiências dessa narrativa foram mapeadas por Serraglio (2019), que apontou as 

seguintes fraquezas: não contemplação das migrações climáticas de início lento; distanciamento 

da ajuda humanitária das populações mais vulneráveis, de países politicamente inexpressivos 

ou pouco estratégicos no cenário global, às quais o discurso de direitos humanos se mostra 

destituído de eficácia prática; ausência de um dever legal da comunidade internacional de 

assistir pessoas de outros países; o imperativo da assistência humanitária é a necessidade, não 

a conveniência, o que frustra a adoção de medidas preventivas de longo prazo. 

 

4.3 NARRATIVA MIGRATÓRIA 

 

A narrativa migratória inclui as normas internacionais sobre migrantes e refugiados. 

A agenda de Direito Internacional das Migrações engloba os migrantes internos 

voluntários, orientados pelos Princípios Orientadores relativos aos Deslocamentos Internos, e 

os refugiados, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 (SERRAGLIO, 2019).  

No Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular da ONU constam diretrizes 

e objetivos não vinculantes que orientam a mobilidade humana internacional induzida pelo 

clima. No preâmbulo, além de menção à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, os Estados são convocados, no objetivo 2, item 18, b, a implementar 

metas de mitigação e adaptação (ONU, 2018). 

No objetivo 2, item 18, do Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular 

(A/CONF.231/3) também foi incluído um título denominado “desastres naturais, efeitos 

adversos das mudanças climáticas e degradação ambiental”, sob o qual são estabelecidas metas 

de ações de cooperação para prevenção e enfrentamento de mobilidade humana de início lento 

ou rápido decorrente de desastres naturais, eventos climáticos e degradação ambiental (ONU, 

2018). 

Referido pacto foi aprovado na Conferência de Marraquexe, realizada em 10 e 11 de 

dezembro de 2018, mas o Brasil denunciou-o após a ratificação, não integrando, portanto, o 

ajuste de cooperação internacional.65 

A Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 não se 

aplica às pessoas em mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, atendendo somente 

aos que deixam seus países em decorrência de fundado temor de perseguição por motivos de 

 
65 Veja-se: https://undocs.org/es/A/CONF.231/3 
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raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas ou de grave e generalizada 

violação a direitos humanos. 

A narrativa migratória interpreta a mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas a partir da vulnerabilidade específica das pessoas nessa condição, com especial 

atenção aos migrantes forçados que cruzam as fronteiras internacionais (MAYER, 2016). 

A diferença entre as narrativas migratória e humanitária reside no fato de que esta se 

preocupa com o bem-estar de todas as pessoas e a garantia de acesso aos direitos humanos sem 

qualquer distinção, ao passo que aquela se ocupa da mobilidade humana como um fenômeno 

social, seja ele voluntário ou forçado, interno ou internacional e temporário ou permanente 

(SERRAGLIO, 2019). 

A principal deficiência da narrativa migratória está na condição jurídica que o migrante 

recebe no país receptor, onde se sujeita à estadia ilegal em razão dos procedimentos internos 

para regularização (SERRAGLIO, 2019). 

Essa deficiência persiste mesmo depois da aprovação do Pacto Global sobre Migração, 

primeiro documento internacional que reconhece formalmente a necessidade de enfrentamento 

da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, por duas razões: primeiro, porque 

persistiu o tratamento dos deslocados climáticos como migrantes; segundo, porque mesmo que 

conclame os Estados à implementação das políticas de mitigação e adaptação, providência 

voltada para o futuro, não possui efeito vinculante, redundando no problema da eficácia das 

metas assumidas e no problema de ação coletiva. 

 

4.4 NARRATIVA DE COMPATIBILIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

A narrativa de compatibilização socioeconômica fornece uma alternativa para 

compensação de danos decorrentes do risco emergente das mudanças climáticas, por meio de 

seguros internacionais, equilibrando os riscos injustamente distribuídos nas sociedades 

modernas (SERRAGLIO, 2019). 

Justifica-se o posicionamento da narrativa de compatibilização socioeconômica no 

grupo das narrativas morais, porque apresenta desafios de efetividade, assim como as demais 

abordagens, voltando-se mais a um sistema ideal do que real. 

Com o advento do risco assegurado, exsurge o dever da seguradora de indenizar as 

perdas decorrentes de eventos climáticos, minimizando os prejuízos associados ao clima 

(SERRAGLIO, 2019). 

Conforme Serraglio (2019): 
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A compatibilização socioeconômica implica, nesta pesquisa, o risco como um objeto 
explícito e sistemático de produção e distribuição de recursos. Ao invés de externalizá-
los para outras populações, nações e/ou gerações futuras, anulando-as, as 
externalidades negativas, assim como seus impactos e custos, devem ser devidamente 
reconhecidos e embutidos na materialização das riquezas. Há que se falar, assim, tanto 
na inclusão de ‘males tanto na existência (realidade) quanto na inexistência (percepção 
e reconhecimento), ao se concentrar exclusivamente na produção e distribuição de 
bens. [...] Por isso, a narrativa proposta nesta tese significa a alteração dos padrões que 
descrevem a desigualdade social, conciliando preceitos econômicos e sociais à 
redistribuição de riscos por meio de seguros e capitais internacionais. Ao invés de 
tratar tais padrões simplesmente como dados ou problemas a serem manejados, a 
metamorfose das desigualdades por meio da articulação socioeconômica significa 
direcioná-los também para questões de (in)justiça, as quais englobam os riscos 
climáticos e todos aqueles afetados pelos efeitos adversos desse fenômeno. [...] A 
narrativa de compatibilização socioeconômica altera o foco das pessoas que integram 
movimentos populacionais em virtude das consequências das alterações induzidas do 
clima somente como vítimas vulneráveis para cidadãos com direitos a serem 
afirmados, alcançados e salvaguardados. Expande-se, dessa maneira, a resiliência 
social, que se coaduna à possibilidade de aprimorar mecanismos de recuperação diante 
da iminência de infortúnios ambientais [...] (p. 232-233). 

 

Diagnosticam-se diversos pontos positivos a partir dessa narrativa. Primeiro, as 

externalidades negativas, impactos e custos da atividade produtiva humana não são repassados 

a outras comunidades, países ou gerações futuras. Segundo, seguros podem ser úteis para se 

equilibrar a distribuição injusta dos riscos e evitar o aprofundamento das desigualdades sociais 

na hipótese de implementação do risco contratualmente garantido. Significa que a abordagem 

é coerente com as exigências de justiça da modernidade antropozoica. 

Por outro lado, a narrativa de compatibilização socioeconômica também apresenta 

deficiências. Primeiro, para compensar os riscos globais, porque possui matriz contratual, 

dependeria da adesão de todos os grandes poluidores do mundo. Segundo, a depender do prêmio 

a ser pago, as comunidades vulneráveis não poderiam arcar com os custos da contratação. 

Terceiro, as seguradoras podem não se interessar por esse tipo de contrato quando o risco, 

embora futuro, seja certo, como no caso dos pequenos Estados insulares, onde os danos são 

questão de tempo. Quarto, os pequenos Estados insulares, que ostentam maior vulnerabilidade 

no cenário internacional, não exercem atividades com grande impacto de emissão de carbono, 

à exemplo de Tuvalu (BRAGA; LANZA, 2016), de maneira a não haver uma atividade apta a 

justificar a contratação de um seguro. Quinto, conforme antevisto pelo autor da narrativa de 

compatibilização socioeconômica, “[...] as instituições de seguros se afastam do tema por ainda 

não saberem como o judiciário tratará questões que envolvem o fenômeno, tais como seus 

possíveis efeitos adversos, como medidas de mitigação e adaptação serão desenvolvidas, dentre 

outros [...]” (SERRAGLIO, 2019, p. 237). 
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Mesmo com essas deficiências, a narrativa de compatibilização socioeconômica, que 

tende a se aperfeiçoar de acordo com os rumos do mercado securitário, é dotada de grande 

potencial, principalmente se associada a um dever de solidariedade. Um exemplo hipotético 

dessa associação de sucesso seria a imposição de obrigação de contratar seguro internacional 

de proteção contra risco de danos induzidos pelo clima como condição de funcionamento para 

empresas altamente poluidoras (como empresas de aviação comercial ou mineradoras).  

A imposição de deveres vinculantes é um dos grandes paradigmas do Direito Público 

Internacional (TRINDADE, 2001), que assombra não apenas a narrativa de compatibilização 

socioeconômica, mas todas as demais. 

 

4.5 NARRATIVAS PRAGMÁTICAS TRANSVERSAIS 

 

A abordagem da mobilidade humana a partir de narrativas pragmáticas transversais 

sustenta-se na visão de cada Estado, voltada a seus interesses imediatos de racionalidade 

econômica. 

Essas narrativas são de natureza plural, porque variam de acordo com as escolhas 

políticas de cada Estado, as quais nem sempre são declaradas.  

Segundo Mayer (2016, p. 34): 

 

[...] Em contraste com as três narrativas morais ou um tanto "idealistas" anteriores, os 
pragmáticos contemplam a migração climática na visão dos Estados interessados. Eles 
lidam com as necessidades de proteção, migração e mudanças climáticas, às vezes nos 
mesmos discursos, mas, ao contrário das três narrativas anteriores, seu argumento não 
é principalmente sobre deveres éticos, mas sobre interesse próprio. No entanto, essas 
narrativas são de natureza plural porque há visões essencialmente incompatíveis sobre 
quais são os interesses dos estados em relação às mudanças climáticas, migração e 
migração climática. Uma distinção pode em particular ser desenhada entre uma 
narrativa um tanto intuitiva com base em interesses econômicos dos estados e outra, 
mais proeminente, baseada em considerações de segurança nacional, veiculadas em 
particular por grupos de pesquisa, lobbies e pesquisadores, e através de discussões 
sobre mudanças climáticas realizadas no Conselho de Segurança da ONU. Por meio 
de uma exploração das várias narrativas pragmáticas, parece que os "interesses" dos 
estados podem ser interpretados de várias maneiras em relação às mudanças climáticas 
e à migração (MAYER, 2016, p. 34).66 

 
66 Tradução livre para: [...] By contrast to the three previous moral or somewhat “idealistic” narratives, pragmatic 

ones contemplate climate migration in the view of states’ interests. They deal with protection needs, migration 
and climate change, sometimes in the same discourses, but, unlike the three previous narratives, their argument 
is not mainly about ethical duties but about self-interest. Yet, these narratives are plural in nature because there 
are essentially incompatible views about what states’ interests are in relation to climate change, migration, and 
climate migration. A distinction can in particular be drawn between a somewhat intuitive narrative based on 
states’ economic interests and another one, more prominent, building on considerations of national security, 
conveyed in particular by think tanks, lobbies and researchers, and through discussions on climate change held 
within the UN Security Council. Through an exploration of the various pragmatic narratives, it appears that states’ 
‘interests’ can be construed in various ways in relation to both climate change and migration. [...]. 
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Os inúmeros interesses de cada Estado podem ensejar diversas narrativas pragmáticas 

alternativas, não necessariamente compatíveis umas com as outras, pois não é incomum a 

existência de interesses antagônicos. A complexibilidade de harmonizá-las justifica a adoção 

de cooperação internacional para tratar das questões relacionadas aos deslocamentos humanos 

induzidos pelo clima (MAYER, 2016). 

Como exemplo dessa narrativa pragmática transversal, pode-se citar a exigência feita 

pelos Estados Unidos, minutos antes do término da COP21, de alteração de uma palavra no 

texto do Acordo de Paris, o que atrasou a sessão em 90 minutos. Os representantes norte-

americanos exigiram a alteração de um termo na redação do acordo, alteração que os países em 

desenvolvimento integrantes da coalização G77 relutaram em aceitar, porque implicava no 

enfraquecimento das obrigações dos países desenvolvidos de reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa (DIMITROV, 2016).67 

Embora os argumentos dos países sejam diversos, normalmente estão relacionados a 

interesses econômicos imediatos e à segurança nacional, tanto que a migração internacional, 

independentemente do gatilho que a desencadeie, está inclusa nas Agendas Internacionais de 

Segurança e Desenvolvimento Humano (MAYER, 2016; ROCHA, 2017). 

O conceito de segurança humana está relacionado à garantia da segurança física, sentido 

tradicionalmente atribuído à expressão e, também, à garantia de segurança social, materializada 

na preocupação com identificar ameaças, evitá-las e mitigar seus efeitos (ROCHA, 2017). 

A construção do conceito de segurança humana passou por três estágios. No primeiro 

momento, a segurança foi definida no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) como liberdade do medo 

(freedom for fear) e liberdade de necessidades (freedom for want). O segundo estágio 

corresponde à preocupação com a segurança física das pessoas, aventada no Relatório da 

Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal (CIISE) a partir do resgate da 

Responsabilidade de Proteger (R2P) e nos debates sobre a responsabilidade por 

desenvolvimento da Comissão de Segurança Humana (CSH). No terceiro estágio, a segurança 

humana passou a integrar as agendas de reforma da ONU (ROCHA, 2017). 

 
67 O termo shall (dever) foi substituído por should (deveria). Tradução livre de: [...] Literally in the last minutes 

before the final session that adopted the agreement on December 12, the US demanded a single word change: 
Developed countries “should” rather than “shall” undertake economywide quantified emission reductions. The 
start of the session was delayed for 90 minutes to address this potential crisis, and the EU and the G77 reluctantly 
accepted. This significant change implied less legally binding action but was never publicly discussed and was 
hastily slipped in as a ‘technical correction,’ together with punctuation changes! [...] (p. 3). 
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A fragilidade dessa abordagem pragmática transversal parece estar relacionada à 

dificuldade de harmonizar os direitos de pessoas em mobilidade induzida pelo clima com os 

interesses internos dos estados. 

 

4.6 NARRATIVA DO PRINCÍPIO DA PREOCUPAÇÃO COMUM DA HUMANIDADE 

 

A narrativa da preocupação comum da humanidade impõe aos Estados o dever de agir 

para redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação das pessoas e populações 

vulneráveis à migração massiva e aos demais efeitos inevitáveis das mudanças climáticas, 

também para resguardar os direitos individuais das pessoas em situação de deslocamento, 

mediante adoção de medidas imediatas de efeitos futuros. 

A escolha dessas medidas deve observar critérios de justiça – reconhecimento, 

redistribuição e paridade de participação – e sua aplicação deve ser imediata, ainda que seus 

efeitos sejam voltados ao futuro, o que se deve à estreita ligação do princípio da preocupação 

comum da humanidade com equidade intergeracional, obrigações erga omnes e dever de 

cooperação. 

Para tanto, exige-se a definição da agenda internacional sobre migração climática, com 

a unificação das abordagens setoriais, com foco em medidas de mitigação de emissões de GEE, 

adaptação das comunidades vulneráveis (inclusive receptoras dos migrantes) e tratamento 

adequado das pessoas em situação de deslocamento induzido por mudanças do clima. 

Independentemente da unificação das agendas internacionais, os Estados soberanos e as 

grandes corporações devem implantar medidas de redução de emissões e de adaptação, pois as 

obrigações erga omnes que decorrem do princípio da preocupação comum da humanidade 

sujeitam os descumpridores à sanções impostas via litigância climática. Caso sobrevenha 

agenda distinta no plano internacional, as políticas públicas no âmbito interno devem ser 

adaptadas. 

Embora não seja o intuito do presente trabalho a definição da estrutura de governança 

ideal para a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas ou o esboço da política 

pública correspondente no âmbito interno, o que exige estudo específico e aprofundado68, é 

 
68 Uma estrutura de governança global exige diversas fases, que vai desde a definição de agenda internacional até 
o acompanhamento da execução, que, no caso da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas exige o 
encontro de diversas agendas internacionais, como a ambiental, a de direitos humanos e a de segurança, além da 
adequação da agenda internacional ao direito interno, que é um procedimento complexo que envolve diversas 
fases, incluindo o planejamento, a execução e a fiscalização, o que exige a definição de alternativas de atuação, a 
escolha dos métodos e técnicas, a coordenação das fases de estruturação e implementação, bem como o 
acompanhamento da execução (SOUZA, 2018). 
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possível vislumbrar algumas medidas coerentes com o princípio da preocupação comum da 

humanidade. 

A primeira delas diz respeito à formação de instituição coletiva no âmbito internacional, 

com ramificações regionais e locais, para monitorar a mobilidade humana, o que é necessário 

não apenas para coordenar a atuação das nações, mas também para classificar o gatilho indutor 

da migração e estimar os fluxos atuais e futuros decorrentes de mudanças climáticas, isto a partir 

das projeções dos modelos climáticos. Esse sistema de governança é necessariamente 

multinível, pois as medidas devem ser incorporadas e executadas no plano interno, regional e 

internacional. 

Essa estrutura é complexa e, contemporaneamente, coordenada pela ONU de forma 

setorizada, isto é, através de diversas agências. Não há um órgão internacional que orquestre 

um plano de ação único. Como exemplo, cita-se a Organização Internacional para Migrações 

(OIM), a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e o Programa das Nações Unidas para 

Meio Ambiente (PNUMA), dentre outras. Outros atores internacionais também exercem 

protagonismo, como, por exemplo, o IDMC (Internal Displacement Monitoring Center), que é 

parte integrante do Conselho Norueguês para Refugiados e que fornece dados mundiais sobre 

o deslocamento interno. 

Predomina no Direito Internacional o tratamento jurídico de migrante às pessoas em 

mobilidade induzida por mudanças do clima, o que significa que cada país atribui o tratamento 

jurídico coerente com sua legislação interna. Não se lhes aplica, portanto, o princípio non-

refoulement, típico do tratamento dos refugiados. Nenhum tratamento jurídico específico é 

atribuído às pessoas em situação de deslocamento induzido por mudanças climáticas no plano 

internacional, o que por si só representa uma situação de injustiça, já que o reconhecimento das 

especificidades desse fenômeno social é o primeiro passo para um tratamento justo (FRASER, 

*). 

Essa compartimentação no plano internacional das questões envolvendo o fenômeno da 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas não impede a formulação de políticas 

públicas no âmbito interno, mas certamente é uma causa de inação em razão do alto grau de 

complexidade que envolve. A necessidade de redução dessa complexidade para facilitar a 

execução de políticas públicas no âmbito interno justifica a formação de uma instância 

colegiada para definição de uma agenda comum, a qual indique o norte a ser seguido pela 

comunidade internacional, de forma coerente com as demais agendas internacionais, inclusive 

com atribuição para delimitar a forma de apuração do gatilho da mobilidade, estimar a 

intensidade provável do fenômeno com base nas projeções dos modelos climáticos e selecionar 
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as áreas prioritárias de investimentos internacionais para adaptação e fortalecimento das 

capacidades para permitir o retorno daqueles que migraram por violação a direito segurança 

climática ou ao ambiente equilibrado.  

Predomina no Direito Internacional o tratamento jurídico de migrante às pessoas em 

mobilidade induzida por mudanças do clima, o que significa que cada país atribui o tratamento 

jurídico coerente com sua legislação interna. Não se lhes aplica, portanto, o princípio non-

refoulement, típico do tratamento dos refugiados.  

Além da criação de instituição coletiva, arranjos institucionais são necessários. É preciso 

criar procedimentos para fiscalização do cumprimento das metas de emissões pelos países e 

corporações internacionais, como mecanismos de mercado pela OMC e GATT, e para 

reclamações perante entidades internas e internacionais. Diversos mecanismos estão em pauta 

internacional, como a taxa de carbono69, que se revelam um instrumento potencial para redução 

de GEE.  

O acesso à justiça internacional para pessoas e comunidades vulneráveis também deve 

ser fortalecido para garantia do direito à participação, o que é determinante para elaboração de 

um plano de enfrentamento internacional das migrações climáticas. A litigância climática 

exerce protagonismo nesse aspecto, ampliando as instâncias de debate das questões climáticas, 

tanto em Cortes internas quanto em internacionais. 

Outra possibilidade é a concessão de visto climático70, ideia fomentada por 

pesquisadores australianos, que poderia conduzir à garantia de permanência regular no país 

receptor, ao menos até a adoção de medidas de fortalecimento das capacidades do país 

vulnerável, quando seria possível o retorno do migrante ao local de origem (desde que por 

escolha livre e consciente, não como medida de expulsão). Em contrapartida da concessão do 

visto, poder-se-ia cogitar, com base no princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, e respectivas capacidades, a prestação pela comunidade internacional de um 

auxílio financeiro aos países receptores por recepção dos migrantes climáticos, como medida 

para compensar a elevação dos custos internos da concessão de visto a pessoas em situação de 

mobilidade, que inflaciona áreas como saúde, educação, infraestrutura, dentre outras.  

Também seria prudente a criação de uma política eficiente de enfrentamento de 

desastres, incluindo um fundo para auxiliar para pessoas atingidas por eventos climáticos 

 
69 Sobre isso, veja-se: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/04/05/taxa-de-carbono-da-ue-pode-comear-
para-ao-e-cimento.ghtml 
70 Sobre isso, veja-se: https://climainfo.org.br/2020/10/22/australia-pesquisadores-defendem-criacao-de-visto-
climatico-para-atingidos-pela-elevacao-do-nivel-do-pacifico/ 
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extremos ou crise hídrica. Pode-se visualizar, ainda, a criação de incentivos fiscais para redução 

de gases de efeito estufa71 e para empregar pessoas em mobilidade induzida pelo clima. 

Alterações nas leis urbanísticas para exigir, por exemplo, a implantação de sistemas de 

reaproveitamento da água da chuva como condição de edificação também podem contribuir no 

desenvolvimento de cidades sustentáveis, combatendo parte dos efeitos da crise hídrica.  

Procedimentos claros e bem determinados para elaboração de normas de exceção 

também são necessários (como quebra ou relativização de patentes, por exemplo, ou pagamento 

de contraprestação a longo prazo pelo uso de tecnologia patenteada), pois a pandemia do novo 

coronavírus demonstrou a dificuldade das autoridades públicas para tomada de decisões diante 

de riscos globais, os quais tendem a se intensificar, conforme já anunciado nos relatórios do 

IPCC. 

A ampliação dos direitos à informação adequada e à participação popular72 também é 

indispensável, pois a sociedade civil só poderá atuar adequadamente se tiver conhecimento dos 

riscos que as mudanças climáticas e a migração desordenada representam. O acesso à 

informação e a educação com foco na sustentabilidade e em direitos humanos (inclusive com 

respeito ao multiculturalismo) são protagonistas para garantir o tratamento adequado das 

pessoas em situação de deslocamento humano motivado por mudança do clima e para 

implementação de medidas voluntárias e individuais de redução de emissões, como consumo 

sustentável e agricultura de baixo carbono. Pode-se dizer os direitos à informação adequada e à 

participação popular são pressupostos para atribuição de eficácia horizontal ao princípio da 

preocupação comum da humanidade. 

A criação de consórcios públicos ou parcerias entre Estados vizinhos e entidades da 

sociedade civil também contribuem ao fortalecimento da governança local, regional e global, o 

que é indispensável para implementação e fiscalização da execução das políticas públicas de 

redução de emissões de GEE, adaptação aos efeitos inevitáveis das mudanças do clima e 

fortalecimento dos direitos humanos das pessoas em situação de deslocamento induzido pelo 

câmbio climático. 

 
71 Incentivos fiscais para redução de GEE estão previstos no plano interno, no art. 6.º da Lei 12.187/2009, que 
institui a PNMC (Política Nacional sobre Mudança do Clima).  
72 No âmbito do CEPAL, o Acordo de Escazú, de 4 de março de 2018, visa fortalecer o acesso à informação, a 
participação pública e o acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. O Brasil firmou 
o acordo, mas não o ratificou. O Acordo entrou em vigor em 22 de abril de 2021, com a obtenção da décima 
primeira ratificação, aprovação ou adesão. O texto do Acordo de Escazú está disponível no seguinte endereço 
eletrônico: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf. 
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Esses planos de ação local, regional e global devem ser implementados a curto, médio e 

longo prazo, pois as medidas envolvendo deslocamento humano induzido por mudanças 

climáticas também são voltadas a gerações futuras.73 

Outra possibilidade, que sobressai a partir da análise das deficiências da narrativa 

socioeconômica da mobilidade humana, é a possibilidade de implementação e custeio pela 

comunidade internacional de seguros aos Estados e populações vulneráveis às mudanças do 

clima, o que, além de garantir a reparação civil dos afetados, pode atuar como garantia de que 

medidas de redução e adaptação serão efetivamente tomadas. Pode-se até cogitar do pagamento 

do prêmio pelos Estados com maior índice de emissões, com base no princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades. 

Para além da criação de instituições coletivas e da realização de arranjos institucionais 

para tratamento justo das pessoas e comunidades em situação de deslocamento induzido por 

mudanças climáticas, medidas programáticas (porque ainda não implementadas no plano 

internacional), o princípio da preocupação comum da humanidade também ostenta carga 

pragmática. 

É que o princípio fornece base jurídica para anulação de eventuais atos estatais 

dissociados dos critérios de justiça, como o fechamento de fronteiras aos migrantes. Isso porque 

as medidas contrárias ao princípio da preocupação comum da humanidade são nulas de pleno 

direito, porque malferem obrigações erga omnes.  

É verdade que obrigações erga omnes ainda são pouco desenvolvidas no Direito 

Internacional, mas a tendência é que as discussões a respeito se intensifiquem 

proporcionalmente ao agravamento do problema climático e ao aumento do número de pessoas 

em situação de mobilidade humana induzida pelo clima.  

Também em razão das obrigações erga omnes que decorrem do princípio da 

preocupação comum da humanidade, a inação dos Estados ou de grandes corporações na 

implementação de metas de redução de GEE autoriza o ajuizamento de ação por Estados, atores 

internacionais, pela sociedade civil ou mesmo indivíduos para obter a implementação de 

medidas internas ou internacionais, inibitórias ou de reparação civil. 

Os estados soberanos devem contribuir para esse sistema de governança, impondo a 

observância dessas obrigações a seus cidadãos e corporações que atuam em seu território, 

 
73 Em recente decisão, de 29 de abril de 2021, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha considerou 
inconstitucional a lei climática do país porque limita injustamente os direitos dos mais jovens, deixando à geração 
futura a maior parte dos esforços para mitigação das emissões. Veja-se, a respeito: 
www.frankbiermann.org/post/germany-s-climate-law-ruled-unconstitutional-first-reflections. 
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criando planos institucionais para fortalecimento das cidades e para enfrentamento de situações 

extremas. Para isso, a soberania é essencial, pois só os poderes constituídos localmente podem 

impor obrigações a seus cidadãos. 

As medidas acima são meramente propositivas, muitas delas baseadas em ideias 

divulgadas na mídia ou resultantes de investigações acadêmicas, pois o planejamento e a 

execução de políticas públicas de migração climática, como já dito, deve ser objeto de discussão 

e estudo adequado, na qual se garanta os direitos à informação e à paridade de participação. 

De modo geral, o princípio da preocupação comum da humanidade impõe uma estrutura 

de governança multinível, com o fortalecimento do dever de cooperação e com obrigações erga 

omnes, cabendo aos Estados formular políticas públicas locais e regionais coordenadas e 

coerentes com os parâmetros globalmente definidos, exigíveis mediante litigância climática, 

que observem os critérios de justiça (reconhecimento, redistribuição e paridade de 

participação).  

 

4.6.1 Uma abordagem híbrida? 

 

Diante do que foi estudado, questiona-se: o princípio da preocupação comum da 

humanidade oferece uma narrativa híbrida à mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas?  

O diagnóstico das deficiências das narrativas morais e pragmáticas na busca por 

respostas jurídicas à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas revela a necessidade 

de uma abordagem híbrida, assim cunhada por Mayer (2016). 

Uma narrativa híbrida impõe a confluência de aspectos morais relacionados à ideia de 

justiça e de aspectos pragmáticos inerentes à necessidade de efeitos materiais ou concretos da 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, isto é, a adoção de medidas imediatas 

de mitigação e adaptação. 

Não significa que todas as narrativas morais e pragmáticas devam ser compiladas em 

uma só, o que nem seria possível, porque muitas das abordagens pragmáticas estão dissociadas 

das políticas internas e internacionais dos países (MAYER, 2016). Uma narrativa híbrida deve 

cumular aspectos coerentes com os critérios de justiça, caraterística das narrativas morais e 

deficiência das pragmáticas, e que também surtam os efeitos práticos inerentes às abordagens 

pragmáticas e deficitários nas morais. 

Em síntese, espera-se de uma narrativa híbrida a solução do problema de ação coletiva, 

com respostas de abrangência global, formulada a partir de riscos, cujos efeitos assegurem a 
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equidade intergeracional e que ultrapasse o âmbito teórico, alcançando efeitos práticos 

imediatos. 

Todos esses aspectos estão contemplados na narrativa decorrente do princípio da 

preocupação comum da humanidade, que supre tanto as deficiências das narrativas morais 

quanto das pragmáticas. 

A deficiência das narrativas morais está na falta de efeitos práticos das abordagens da 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, o que o princípio da preocupação 

comum da humanidade resolve através da imposição de obrigações erga omnes, manifestadas 

contemporaneamente na litigância climática, manejada para impor a redução de emissões de 

gases de efeito estufa e medidas de adaptação através dos deveres de cuidado (duty of care) e 

de devida diligência (due diligence). 

Para Mayer (2020), a obrigação de proteger a atmosfera ou de prevenir danos ambientais 

transfronteiriços e globais ostenta natureza de obrigação de devida diligência ou due diligence, 

considerada uma norma de conduta. 

O princípio também permite, ao menos em tese, a imposição de contramedidas 

econômicas, ideia embrionária que ainda não está consolidada no comércio internacional. 

A deficiência das narrativas pragmáticas reside na dissociação das providências 

adotadas com os aspectos de justiça, que o princípio da preocupação comum da humanidade 

resolve pela interconexão que oferece com os princípios da precaução, da equidade 

intergeracional, do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, e respectivas capacidades.  

O fortalecimento dos deveres de devida diligência e de cuidado conferem o caráter 

pragmático à abordagem da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas a partir do 

princípio da preocupação comum da humanidade, pois dá azo a um dever de conduta mesmo 

sem base em norma escrita ou em costume internacional, reforçando o caráter erga omnes das 

obrigações que irradiam do princípio. 

A resposta para a pergunta inicial desse tópico, portanto, é que a narrativa jurídica obtida 

a partir do princípio da preocupação comum da humanidade é híbrida, pois coerente com a 

justiça intergeracional e por irradiar obrigações erga omnes de redução de emissões e de 

adaptação das pessoas e países vulneráveis aos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas, que 

são protagonizadas pela litigância climática, por meio dos deveres de devida diligência (due 

diligence) e de cuidado (duty of care), cuja imposição independentemente de tratado ou acordo 

internacional e cujos efeitos não se limitam territorialmente, sem prejuízo da adoção de 

contramedidas econômicas, ideia embrionária a ser aprimorada no direito internacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A mobilidade humana é um fenômeno recorrente na história e que contribuiu ao 

desenvolvimento das sociedades modernas, mas que, em tempos de Antropoceno, teve seu 

padrão alterado, passando a envolver riscos criados pelo avanço tecnológico patrocinado pelo 

próprio homem. 

A migração decorrente do clima sempre foi um fator indutor da mobilidade humana, 

mas no Antropoceno, agrega um componente intertemporal, é dizer, as ações presentes serão 

sentidas somente no futuro. E, quando isso ocorrer, já não haverá tempo para reversão do 

quadro. Não é exagero afirmar que a espécie humana é um risco para si mesma.  

Não é o câmbio climático uma característica (ou consequência?) do Antropoceno, mas 

as mudanças ocasionadas pelo homem, cuja atuação intensifica e acelera a variação climática 

natural, desafiando a capacidade de adaptação e resiliência das populações vulneráveis. E 

embora não seja possível isolar o fator climático das demais concausas que induzem mobilidade 

humana, a ação antropogênica sobre o sistema terrestre deve ser considerada na adoção de 

políticas públicas, não apenas por lógica consequencialista, mas como medida de equidade 

intergeracional.  

Considerar a ação antrópica como causa da mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas traz consigo o dever de impor à humanidade a responsabilidade pela neutralização 

do impacto de sua atuação, o que só se viabiliza pela adoção de medidas de redução de emissões 

de gases de efeito estufa, de adaptação das comunidades vulneráveis e de fortalecimento das 

capacidades dos países receptores por toda a comunidade internacional. 

Por isso a abordagem de direitos humanas, voltada ao aspecto individual das pessoas em 

situação de deslocamento, não é suficiente para enfrentar os riscos da mobilidade humana 

massiva que se anunciam para o futuro, já que recentes estudos científicos denunciaram que o 

caminho escolhido pela humanidade corresponde ao cenário business as usual, com elevação 

da temperatura da Terra em cerca de 3º Celsius até o ano 2100. As consequências dessa escolha, 

até o final do século, incluem crises hídrica, alimentar, humanitária, sanitária, política e 

ambiental, o que se espera em razão da intensificação dos desastres naturais, da alteração nos 

padrões de precipitação, da elevação do nível do mar (que tomará parte do território de alguns 

Estados, levando outros ao desaparecimento), da perda da biodiversidade e do derretimento das 

geleiras. 
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Justamente pelo potencial de se comutar em crise futura a partir desse cenário de 

projeção, a mobilidade humana induzida por mudanças climáticas despontou no cenário 

internacional como uma preocupação comum da humanidade.  

O princípio da preocupação comum da humanidade, que irradia seus efeitos sob esse 

novo padrão de fluxo populacional, pautado nos riscos causados pela atuação do homem na 

natureza, é uma norma de responsabilidade que reflete um poder-dever de agir em questões 

complexas de abrangência global, que, pela natureza dos interesses em jogo, caros a todas as 

nações, impõe ação coletiva e orquestrada da comunidade internacional.  

Esse princípio atua através do fortalecimento do dever de cooperação e da imposição de 

obrigações erga omnes, que, nas questões relacionadas à mobilidade humana induzida por 

mudanças climáticas, infirmam-se principalmente por via de litigância climática, com a 

imposição coativa de medidas coerentes com os deveres de cuidado (duty of care) e de devida 

diligência (due diligence), consideradas normas de conduta. 

O resultado da aplicação do princípio da preocupação comum da humanidade à 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas é uma abordagem global, independente 

de tratado ou acordo de cooperação internacional, dado o caráter erga omnes das obrigações 

que dele decorrem, e com efeitos prospectivos, isto é, voltados ao futuro. É dizer: a narrativa 

que decorre do princípio da preocupação comum da humanidade oferece respostas com 

abrangência extraterritorial, que resolvam o problema de ação coletiva e que respeitem as 

gerações futuras. 

Dentre as abordagens jurídicas da mobilidade humana induzida por mudanças 

climáticas, agrupadas pela literatura especializada em morais, pragmáticas e híbridas, a que se 

extrai do princípio da preocupação comum da humanidade amolda-se à última classe. Trata-se 

de uma narrativa híbrida porque reúne tanto características determinantes de narrativas 

exclusivamente morais quanto de pragmáticas, isto é, coaduna-se com as teorias de justiça 

(aspecto determinante das abordagens morais) e possui aplicabilidade prática imediata (o que 

define as narrativas pragmáticas).  

A possibilidade de imposição de obrigações erga omnes supre a deficiência das 

narrativas exclusivamente morais, conferindo ao princípio da preocupação comum da 

humanidade um aspecto pragmático, o que se deve à litigância climática. 

Já a interconexão com os princípios da precaução, equidade intergeracional (que permite 

a realização da justiça entre gerações), responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e 

respectivas capacidades (permite a redistribuição e compensação dos riscos entre a comunidade 

internacional, a partir das capacidades de cada ente) e com o desenvolvimento sustentável 
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(reconciliando a dicotomia homem-natureza), atribui à narrativa oriunda da preocupação 

comum da humanidade uma faceta moral, suplantando a deficiência das narrativas pragmáticas, 

cuja racionalidade é eminentemente econômica, despreocupada com a realização da justiça. 

Em síntese, o princípio oferece uma narrativa híbrida da mobilidade humana induzida 

por mudanças climáticas, porque alia critérios de justiça intergeracional, típicos das narrativas 

morais, com o elemento prático inerente às narrativas pragmáticas, o que se manifesta 

principalmente através da litigância climática. 

É claro que a aplicação do princípio varia de acordo com a política interna de cada 

Estado, como toda questão de direito internacional, que, assim como em todos os ramos do 

direito interno, vivencia uma crise de efetividade. 

Embora a crise climática e os desafios humanitários que ela engendra ao futuro 

desenhem o cenário ideal para aplicação de obrigações erga omnes no direito internacional, o 

princípio da preocupação comum da humanidade ainda está em construção acadêmica e, ainda 

que ofereça uma narrativa híbrida da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, 

não significa que ele resolva todas as deficiências das narrativas existentes. O que o referido 

princípio viabiliza é a reunião das principais características das duas classes de abordagens 

jurídicas, sem que retire das narrativas que estão alocadas sob o espectro de cada grupo sua 

relevância jurídica. Para ilustrar, é possível que a narrativa socioeconômica se transmude, com 

o tempo, em uma narrativa híbrida, caso os seguros internacionais se tornem interessantes às 

seguradoras – o que parece estar condicionado à redução do nível de emissões de gases de efeito 

estufa e da implementação de medidas eficientes de adaptação das comunidades vulneráveis.  

O grande avanço proporcionado pela narrativa do princípio da preocupação comum da 

humanidade reside no ponto em que viabiliza a imposição de obrigações erga omnes, mediante 

a responsabilização de empresas e Estados pela redução das emissões de gases de efeito estufa 

via litigância climática. 

Quanto à implementação de medidas de adaptação, seja por transferência tecnológica 

ou financeira, seja pelo fortalecimento das capacidades das comunidades vulneráveis ou dos 

países receptores das pessoas em situação de mobilidade internacional, o princípio da 

preocupação comum da humanidade pouco acrescenta, já que os principais sujeitos dessa 

disputa são Estados soberanos que dificilmente litigarão uns contra os outros em Cortes 

Internacionais para exigir a transferência tecnológica aos países vulneráveis. Não havendo 

envolvimento dos Estados e das corporações transnacionais, corre-se o risco de redundar em 

ineficácia, como no caso Legharo versus Paquistão, em que a decisão para implementação das 
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medidas de adaptação foi favorável ao agricultor, mas, na prática, não produziu efeitos por 

indisposição do Estado de cumprir a ordem judicial. 

No que se refere às medidas de adaptação, incluindo transferência tecnológica, há 

questões sobrepujantes de caráter econômico – como direitos de propriedade intelectual – e até 

de segurança interna de cada nação: que país forneceria a outro tecnologia sustentável capaz de 

colocá-lo no cenário internacional em situação de paridade de armas com o ‘donatário’ da 

tecnologia? Por causa dos impasses de caráter econômico, na seara da adaptação, os holofotes 

voltam-se ao dever de cooperação. 

Eis que exsurge a deficiência da narrativa híbrida obtida a partir do princípio da 

preocupação comum da humanidade: a imposição coercitiva, via litigância climática, de 

medidas de adaptação aos países desenvolvidos ou a grandes cooperações, das quais decorram 

obrigações de fazer para transferência tecnológica ou financeira. Sem a implementação de 

medidas de adaptação é impossível fortalecer as capacidades das comunidades vulneráveis e 

atenuar as vulnerabilidades dos que serão vítimas do câmbio climático inevitável. 

Para isso, o fortalecimento das contramedidas econômicas é determinante, pois o 

comércio internacional é a força motriz do mundo moderno e a OMC, por ditar as regras do 

jogo, é a consignatária das esperanças de fortalecimento das contramedidas econômicas que 

exalam a partir do princípio da preocupação comum da humanidade.  

Essas dificuldades, porém, não retiram o caráter híbrido da narrativa do princípio da 

preocupação comum da humanidade, que assim como as outras não está plenamente 

aperfeiçoada, mas que já permite a adoção de medidas de redução de emissões via litigância 

climática. 

Isso encerra o problema geral da presente pesquisa, por meio da qual se concluiu que o 

princípio da preocupação comum da humanidade fornece uma narrativa jurídica híbrida da 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas. 

As hipóteses investigadas no presente estudo confirmaram-se, portanto. É dizer: a 

mobilidade humana induzida por mudanças climáticas é um fenômeno do antropoceno, fundada 

em riscos de natureza antrópica e com aspecto intertemporal; o princípio da preocupação 

comum da humanidade se aplica à mobilidade humana induzida por mudanças climáticas, que 

é uma questão complexa, sensível a toda comunidade internacional e que exige ação coletiva 

para enfrentamento adequado; e o princípio da preocupação comum da humanidade fornece 

elementos para uma narrativa híbrida da mobilidade humana induzida por mudanças climáticas. 
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