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RESUMO

Autor: Abrão Miguel Árabe Neto
Título: Ajustes de carbono na fronteira: análise da necessidade de disciplinas multilaterais
para sua regulação
A comunidade internacional tem se convencido sobre a seriedade da mudança climática e a
necessidade de respostas urgentes para combatê-la. No entanto, a ausência de um regime
universal com metas para os principais poluidores faz com que cada país adote ações
individuais de maneira descoordenada. Esse descompasso levanta preocupações sobre
possíveis impactos para a competitividade e a eficácia dos esforços dos países com
políticas climáticas mais ambiciosas. Com o escopo de neutralizar tais ameaças, desponta a
alternativa de adoção de ajustes de carbono na fronteira para equalizar os encargos
ambientais entre a indústria doméstica e as importações. Nesse contexto, a presente tese
defende a criação de disciplinas internacionais para orientar o uso de ajustes de carbono
em sintonia com os valores do livre comércio e da preservação do clima. Recomenda-se
que as negociações internacionais sejam lideradas pelas Nações Unidas, na moldura do
regime climático, porém, em estreito diálogo e cooperação com a Organização Mundial do
Comércio (OMC). A partir da análise de possíveis cenários, o trabalho expressa
preferência por disciplinas multilaterais. Reconhece-se, contudo, méritos em arranjos
intermediários, como os instrumentos setoriais. Por fim, indica-se um roteiro sobre os
principais aspectos da aplicação dos ajustes de carbono que mereceriam apreciação em
plano internacional.
Palavras-chave: Mudança climática. Aquecimento global. Ajustes de carbono na fronteira.
Sistema multilateral de comércio. Comércio internacional. Regime internacional de
proteção do clima. Vazamento de carbono. Organização Mundial do Comércio. OMC.
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
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ABSTRACT

Author: Abrão Miguel Árabe Neto
Title: Border carbon adjustments: analysis of the necessity of multilateral disciplines
The international community has acknowledged the need for urgent responses to address
climate change. However, in the absence of a global agreement setting binding targets for
all major polluters, countries pursue individual actions in an uncoordinated fashion. Such a
situation raises concerns on competitiveness impacts and on the environmental
effectiveness of climate policies of most countries, especially those leading the way. As a
solution to level the playing field vis-à-vis international competitors, countries evaluate the
use of border carbon adjustments. Against this background, this analysis supports the
design of international disciplines to guide the use of border carbon adjustments in line
with the goals of free trade and climate protection. It argues that the United Nations should
lead those negotiations in the framework of the climate regime, in close dialogue and
cooperation with the World Trade Organization (WTO). Based on an analysis of multiple
scenarios, this essay favours the adoption of multilateral disciplines. It recognizes,
however, advantages in alternative approaches such as sectorial agreements. Finally, it
proposes a roadmap on key aspects concerning the use of border carbon adjustments that
merit consideration in the international arena.
Keywords: Climate Change. Global warming. Border carbon adjustments. Multilateral
trading system. International trade. International climate regime. Carbon leakage. World
Trade Organization. WTO. United Nations Framework Convention on Climate Change.
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RÉSUMÉ

Auteur: Abrão Miguel Árabe Neto
Titre: Ajustements carbone aux frontières: analyse de la nécessité de disciplines
multilatérales pour sa réglementation
La communauté internationale se convainc de la gravité du changement climatique et du
besoin de réponses urgentes pour le combattre. Cependant, l'absence d'un régime universel
avec des buts pour les principaux pollueurs fait que chaque pays adopte des actions
individuelles d'une façon mal coordonnée. Ce décalage suscite des préoccupations quant
aux impacts possibles sur la compétitivité et l'efficacité des efforts des pays avec des
politiques climatiques plus ambitieuses. Dans le cadre de neutraliser telles menaces, nous
suggérons l'adoption d'ajustements carbone aux frontières pour égaliser la charge
environnementale entre l'industrie nationale et les importations. Dans ce contexte, cette
thèse défend la création de disciplines internationales pour guider l'utilisation d'ajustements
carbone en accord avec les valeurs du libre-échange et la protection du climat. Il est
recommandé que les négociations internationales soient menées par les Nations Unies,
dans le cadre du régime climatique, toutefois, dans un dialogue étroit et une coopération
avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). À partir de l'analyse des scénarios
possibles, le travail exprime une préférence pour les disciplines multilatérales. On
reconnaît, pourtant, les mérites en arrangements intermédiaires tels que les instruments
sectoriels. Enfin, nous indiquons un guide sur les principaux aspects de l'application des
ajustements carbone qui méritent une attention sur la scène internationale.
Mots-clés: Changement climatique. Réchauffement global. Ajustements carbone aux
frontières. Système commercial multilatéral. Commerce international. Régime
international de protection du climat. Fuites de carbone. Organisation Mondiale du
Commerce. OMC. Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
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INTRODUÇÃO

A conscientização sobre o valor fundamental do meio ambiente e o avanço do
saber científico acerca do aquecimento global e seus efeitos deletérios têm levado ao
progressivo convencimento da comunidade internacional quanto à necessidade de ações
amplas e céleres para a preservação do planeta. A mudança climática representa uma séria
ameaça mundial e demanda uma resposta urgente, também universal1. Ela não possui
fronteiras; ao contrário, emerge como um problema transnacional, intergeracional e de
preocupação comum da humanidade2. Por conseguinte, reclama atuação coordenada em
esfera internacional e tem sido referida como um dos maiores desafios do século XXI.
Apesar do reconhecimento da gravidade desse desafio, observa-se um
preocupante contraste entre a velocidade da mudança do clima e o andamento das
iniciativas internacionais para combatê-la. Após séculos de intervenção humana no meio
ambiente, o sistema climático revela profundos sinais de deterioração. O crescimento das
emissões de gases de efeito estufa (GEE) e o consequente aumento da temperatura terrestre
e da intensidade das transformações naturais ocorrem em ritmo sem precedentes. Por outro
lado, as negociações internacionais para a adoção de compromissos abrangentes de
mitigação do aquecimento global desenrolam-se em cadência arrastada, em especial devido
à notória dificuldade para alinhar os interesses de todos os atores da comunidade
internacional.
O descompasso entre a urgência reclamada pela ciência e a morosa engrenagem
da produção normativa internacional leva à fragmentação dos esforços para fazer frente à
mudança do clima. Diante da ausência de um regime universal com metas de mitigação
para todos os principais emissores de GEE e em resposta aos anseios de seus eleitorados
internos, alguns países passam a desenvolver ambiciosas políticas climáticas de caráter
regional ou nacional. Outros, no entanto, adotam programas mais conservadores ou
lançam-se de maneira mais tímida na marcha rumo à economia de baixo carbono.
Acrescenta-se a esse panorama o fato de que os países possuem responsabilidades
históricas

diferenciadas

perante

as

transformações

climáticas

e

capacidades

socioeconômicas distintas para promover alterações em sua estrutura produtiva como
1

STERN, Nicholas. The economics of climate change: the Stern review. Cambridge: Cambridge University
Press, 2006, p. iv.
2
WEISS, Edith Brown et al. International environmental law and policy. Nova Iorque: Aspen Publishers,
2007, p. 578.
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resposta a esse fenômeno. O resultado dessa combinação é um cenário heterogêneo com
variados níveis de engajamento individual para a tutela do clima e sem uma coordenação
coerente em âmbito global.
Nesse contexto, os países que tomaram a dianteira no processo de combate ao
aquecimento global mostram-se receosos acerca dos possíveis impactos desse pioneirismo
sobre sua economia e sobre a eficácia ambiental de seus projetos climáticos. Dito de outro
modo, eles manifestam a preocupação de que os custos unilaterais para a adequação de
suas indústrias às exigências ambientais internas possam afetar sua competitividade vis-àvis concorrentes internacionais que não suportam ônus similares. Além dos riscos de
migração de investimentos, produção e empregos, especula-se que tais discrepâncias
poderiam levar ao deslocamento das emissões de carbono para terceiros países com
legislações climáticas menos rigorosas – conhecidos como “paraísos de poluição”.
Com o escopo de neutralizar as referidas ameaças, vislumbram-se propostas para
instituir mecanismos comerciais na fronteira que permitam internalizar os custos
provenientes das emissões de GEE por parte das importações. Aludidos instrumentos
serviriam para atribuir aos produtos importados encargos ambientais equivalentes àqueles
incorridos pela indústria nacional com vistas a equalizar suas diferenças e a contribuir para
o esforço coletivo de redução da poluição atmosférica. Além disso, serviriam como
contrapartida para atenuar eventuais resistências políticas internas à adoção de iniciativas
climáticas e para encorajar outros Estados a assumirem compromissos internacionais de
mitigação.
Essas medidas comerciais com fundamento climático são denominadas pela
literatura especializada como ajustes de carbono na fronteira e deixam entrever, de maneira
emblemática, a íntima correlação entre comércio e meio ambiente. Suas raízes remontam a
uma categoria mais ampla, conhecida como ajustes tributários na fronteira (border tax

adjustments), presente no comércio internacional há mais de dois séculos3 e expressamente
aceita pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) de modo a assegurar o
tratamento isonômico na cobrança de impostos entre produtos nacionais e estrangeiros4. A
versão climática desses ajustes em face das importações assume a forma preponderante de
impostos de carbono e de obrigações de aquisição de licenças para emitir GEE.
3

AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Comércio internacional e a proteção do meio ambiente. São Paulo: Atlas,
2011, p. 167-168.
4
ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO. Report by the Working Party on border tax
adjustments, L/3464, 20 nov. 1970. Disponível em: <http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/
90840088.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2012.
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A rede de acordos internacionais que versa sobre o comércio e o clima carece de
diretrizes específicas a respeito dos ajustes de carbono. Os diplomas jurídicos que a
compõem não trazem qualquer referência específica acerca desses mecanismos, quanto
mais, normas detalhadas para direcionar seu emprego uniforme pelos governos. Em que
pese existirem princípios e regras de caráter geral aplicáveis aos ajustes de carbono, tais
como a cláusula da nação mais favorecida, o postulado do tratamento nacional e as
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, subsistem dramáticas incertezas sobre a
forma e os limites de sua implementação.
Apesar dessa escassez de regras internacionais específicas, os ajustes de carbono
começam a ser reproduzidos em diversos programas ambientais, projetos legislativos e
discursos políticos no plano regional e nacional. A Diretiva sobre o esquema de comércio
de emissões da União Europeia prevê a possibilidade de ativar um sistema de equalização
de carbono em face das importações como forma de resguardar setores industriais expostos
a significativo risco de vazamento de carbono5. No setor de aviação, a União Europeia
decidiu exigir licenças de emissão de poluentes para todos os voos com origem ou destino
em aeroportos do bloco, abrangendo inclusive as companhias aéreas estrangeiras6.
Nos Estados Unidos, as principais propostas legislativas com relação ao clima
vieram acompanhadas de elaborados mecanismos de ajustes de carbono 7 – reputados
imprescindíveis para que o Congresso aprove qualquer meta obrigatória de mitigação para
o país8. Avaliações sobre a conveniência dessas ferramentas também tiveram lugar em
outros países, como Austrália9 e Nova Zelândia10.

5

PARLAMENTO EUROPEU; CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2009/29/EC do Parlamento
Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009 que altera a Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar
o regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Jornal Oficial da
União Europeia. L 140/63, v. 52, 05 jun. 2009, parágrafo 25. Disponível em: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:pt:PDF>. Acesso em: 12 jan.
2013.
6
PARLAMENTO EUROPEU; CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2008/101/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, que altera a Directiva 2003/87/CE de
modo a incluir as actividades da aviação no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito
de estufa na Comunidade. Jornal Oficial da União Europeia, L 8, 13 jan. 2009, p. 3-21. Disponível em:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:PT:PDF>. Acesso em:
12 jan. 2013.
7
RICHARDS, Kenneth; RICHARDS, Stephanie Hayes. U.S. Senate climate change bills in the 110th
Congress: learning by doing. Environmental Law and Policy Journal, v. 33, n.1, 2009, p. 71-94. Disponível
em: <http://environs.law.ucdavis.edu/issues/33/1/richards.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2013.
8
ATIK, Jeffery. Inventing trade remedies in response to climate change. Southwestern Journal of
International Law, v. 18, 2011, p. 55-56. Disponível em: <http://www.swlaw.edu/pdfs/lawjournal
/18_1atik.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2013.
9
GOVERNO DA AUSTRÁLIA. Carbon pollution reduction scheme. Green paper, 2008, p. 300-301.
Disponível em: <http://www.climatechange.gov.au/~/media/publications/green-paper/greenpaper.ashx>.
Acesso em: 12 jan. 2013.
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Contra esse pano de fundo, despontam inquietantes perguntas quanto à suficiência
e à adequação do marco regulatório internacional para guiar a crescente inclinação ao
emprego unilateral de ajustes de carbono, bem como a respeito de seus reflexos sobre o
sistema multilateral de comércio e o regime internacional de proteção do clima. O anseio
de responder a essas indagações – que se revestem de extrema atualidade na conjuntura
mundial e importante significado prático para a interação positiva e mutuamente solidária
entre comércio e clima – constitui o móvel primordial desta empreitada.
A tese que ora se expõe defende, portanto, a criação de disciplinas internacionais
sobre o uso de ajustes de carbono com o objetivo de promover segurança jurídica,
previsibilidade, harmonização e os valores fundamentais do livre comércio e da
preservação do clima. Nesse sentido, recomenda-se que as negociações internacionais
sejam lideradas pelas Nações Unidas, na moldura do regime climático, porém em estreito
diálogo e cooperação com a Organização Mundial do Comércio (OMC).
A partir da análise de possíveis cenários normativos sobre as medidas na fronteira,
o trabalho também aponta para a supremacia das disciplinas multilaterais. Reconhece-se,
contudo, os méritos de arranjos intermediários, como os acordos setoriais e instrumentos
de soft law. Em complemento, indica-se um roteiro sobre os principais aspectos
envolvendo a aplicação dos ajustes de carbono que deveriam ser objeto de apreciação em
plano internacional.
Acredita-se que uma proposta nesse sentido terá o condão de contribuir de
maneira original para a ciência jurídica, porquanto permite avançar o debate ainda
incipiente sobre os ajustes de carbono, antecipando tendências concernentes a sua
utilização e vislumbrando um caminho para seu relacionamento simbiótico com os valores
essenciais do comércio e do clima. Reforça essa percepção o fato de o corpo de
conhecimento sobre a matéria encontrar-se em plena construção: neste exato momento,
tratativas internacionais buscam o adensamento das regras climáticas e governos exploram
abordagens inovadoras sobre o uso do comércio para salvaguardar o clima. Assim, o
estudo aproveita-se desse ambiente ainda em formação para lançar reflexões que possam
ser úteis ao desenvolvimento desses mecanismos.
A presente tese também fornece subsídios para o posicionamento consciente dos
países, em especial do Brasil, frente ao tema. Ela tenciona ampliar a perspectiva dos
10

CÂMARA DOS REPRESENTANTES DA NOVA ZELÂNDIA. Review of the emissions trading scheme
and related matters: report of the emissions trading scheme review committee, 2009, p. 50-51. Disponível
em:
<http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/83AC973B-6FDE-4260-846E-E7CCFBD3FE21/113444/
DBSCH_SCR _4485_ReviewoftheEmissionsTradingSchemean.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2013.
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formuladores de políticas públicas e agentes econômicos quanto aos requisitos necessários
para operacionalizar esses instrumentos, bem como sobre as potenciais consequências
relativas às exportações de seus países. Como consequência, ela auxilia a articulação de
uma posição negociadora condizente com os interesses desses atores acerca do futuro das
disciplinas internacionais.
O estudo que se segue está dividido em três capítulos, além da presente
introdução e das considerações finais. O Capítulo 1 busca assentar os pressupostos
basilares para a análise dos ajustes de carbono, recorrendo a lições provenientes da ciência,
do direito e da economia. A partir do prisma da ciência, o estudo persegue o entendimento
sobre o fenômeno da mudança do clima. Apresenta-se, assim, uma síntese do estado da
arte do conhecimento científico sobre o aquecimento global, a contribuição do homem para
esse fenômeno e as iniciativas de mitigação e adaptação que podem ser adotadas como
resposta. A lente do direito, por seu turno, revela as feições do quadro regulatório
multilateral para a preservação do sistema climático, ressaltando os principais tratados em
vigor, o histórico e o status atual das negociações internacionais em curso. Por fim, o
Capítulo debruça-se sobre o ramo da economia que argumenta que os objetivos de
proteção do meio ambiente podem ser alcançados por intermédio de incentivos de mercado
e instrumentos econômicos, tais como impostos de carbono e esquemas de comércio de
emissões de GEE.
Lançados os fundamentos essenciais ao desenvolvimento da tese, o Capítulo 2
dedica-se a examinar a proposta de inclusão de ajustes de carbono em políticas de
mitigação do aquecimento global. Inicialmente, o trabalho aprecia as interações de
natureza material e jurídica entre os universos do comércio e do clima e o uso de medidas
comerciais com finalidade ambiental. A seguir, investiga-se a anatomia dos ajustes de
carbono, incluindo aspectos como seus precedentes, definição, espécies e objetivos. A
etapa posterior envolve o enquadramento jurídico desses institutos: avalia-se seu
tratamento e admissibilidade perante os acervos normativos do sistema multilateral de
comércio e do regime internacional do clima.
O Capítulo 2 traz à baila, ainda, hipóteses de programas climáticos e projetos de
lei que preveem a adoção de ajustes de carbono, com destaque para as experiências
desenvolvidas na União Europeia e nos Estados Unidos. Por derradeiro, conduz-se uma
detida análise sobre a normativa europeia de aviação, que representa um caso inédito e
polêmico de aplicação concreta de medidas na fronteira. Com lastro nesse exercício,
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extraem-se considerações práticas elucidativas sobre os efeitos e a insuficiência do
complexo normativo vigente para a regulação desses instrumentos.
Diante dessas constatações, o Capítulo 3 consolida o núcleo da tese sobre a
construção de disciplinas internacionais específicas para balizar o emprego de ajustes de
carbono. Para corroborar tal recomendação, averiguam-se os benefícios que tendem a
acompanhar a definição de um corpo normativo no plano internacional, utilizando como
referência a evolução do sistema multilateral de comércio e dos arcabouços jurídicos sobre
defesa comercial e solução de controvérsias na OMC. Em um segundo momento, ponderase sobre o foro internacional mais apropriado para sediar as negociações e administrar um
possível feixe de normas acerca dos ajustes de carbono. Nessa perspectiva, o enfoque recai
sobre a atuação da OMC e da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, bem como as possíveis fórmulas de cooperação entre elas.
Os desdobramentos dos esforços de produção normativa acerca das medidas na
fronteira são abordados na sequência por meio de um exercício de simulação de cenários.
Dessa maneira, exploram-se os panoramas caracterizados pela adoção de disciplinas
multilaterais, setoriais, plurilaterais, bilaterais, instrumentos de soft law e a hipótese de
déficit de regras específicas a respeito da matéria. O Capítulo 3 propõe, ao final, um rol de
temas cuja regulação tenderia a oferecer diretrizes relevantes para o uso equilibrado dos
ajustes de carbono. Dentre os principais aspectos sugeridos incluem-se regras sobre
abrangência e forma de cálculo dos ajustes, comparabilidade, governança, garantias de
transparência e participação, tratamento especial e diferenciado, destinação de receitas e
mecanismos contra circunvenção.
Importa esclarecer, ainda, que não se almeja defender aqui a conveniência ou a
eficácia do uso dos ajustes de carbono como instrumentos para combater a mudança do
clima. Também não se pretende desenvolver análises comparativas em face de outros
mecanismos para definir o mais aconselhável. Abordagens dessa natureza são de extrema
importância e devem ser incentivadas; contudo, fogem ao escopo desta obra. A pesquisa,
portanto, não lança um juízo de valor sobre os méritos ambientais dos ajustes de carbono.
Ao contrário, reconhece a tendência cada vez mais forte de sua utilização unilateral e
propõe soluções para evitar prejuízos aos objetivos fundamentais do sistema multilateral de
comércio e do regime internacional de proteção do clima.
Ressalta-se que o presente estudo é conduzido sob o enfoque do comércio
internacional e do direito internacional do meio ambiente. Sua metodologia consiste em
pesquisa bibliográfica, de cunho analítico-explicativa, sobre os ajustes de carbono. As
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fontes da análise compreendem normas internacionais de comércio e meio ambiente,
documentos oficiais publicados por organizações intergovernamentais, decisões do sistema
de solução de controvérsias da OMC, obras doutrinárias e estudos técnicos quantitativos e
qualitativos.
Também desempenha papel relevante a apreciação das negociações multilaterais
sobre o tema e o estudo comparativo de projetos de lei e políticas climáticas de caráter
regional e nacional. Com lastro nessas fontes, realiza-se um exame qualitativo baseado no
método dedutivo e hipotético-dedutivo acerca da validade da hipótese de criação de
disciplinas internacionais sobre os ajustes de carbono e de seu conteúdo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O recurso aos ajustes de carbono na fronteira revela-se como uma tendência cada
vez mais contundente no cenário internacional enquanto instrumento para evitar a erosão
da competitividade econômica e da eficácia das ações climáticas de países empenhados no
combate ao aquecimento do planeta.
Como manifestado no Stern Review, relatório seminal sobre os efeitos
econômicos da mudança do clima, a ausência de um acordo de mitigação abrangente para
toda a comunidade internacional faz com que muitos países percebam a adoção de
programas climáticos independentes, equipados com medidas comerciais na fronteira,
como a segunda melhor opção ao seu alcance.
Embora o Órgão de Apelação da OMC tenha reconhecido, logo em sua primeira
intervenção, a ampla autonomia dos países para definir políticas, legislações e objetivos
ambientais no plano doméstico, subsistem diversas indefinições quanto aos limites de
admissibilidade dos ajustes de carbono sob a luz do sistema multilateral de comércio.
Em sentido semelhante, apesar do regime internacional de proteção do clima não
incluir em sua caixa de ferramentas a faculdade de imposição de medidas na fronteira, ele
não as proíbe. Limita-se a externar que as mencionadas alternativas não deverão constituir
meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou, ainda, restrição velada ao comércio
internacional. Não estabelecem, portanto, qualquer orientação acerca de como conciliar seu
emprego unilateral com a governança global do meio ambiente.
A ausência de marcos jurídicos claros sobre o tema acarreta fortes preocupações.
A eventual provocação do sistema de solução de controvérsias da OMC para se pronunciar
a respeito da legalidade dos ajustes de carbono sem o auxílio de normas suficientemente
detalhadas levaria a uma situação arriscada. Um posicionamento inflexível, nesse caso,
prejudicaria a credibilidade ambiental da entidade. Sua aceitação indiscriminada, no outro
extremo, poderia ensejar a proliferação de ações protecionistas sob o manto verde da
proteção do clima. Mesmo uma decisão intermediária não afastaria a crítica de que a
responsabilidade política e a competência normativa para direcionar o tema repousam,
antes e acima de tudo, sobre o conjunto das nações.
De outro lado, a perspectiva dos países de terem que suportar prejuízos comerciais
por consequência de projetos domésticos de mitigação poderia abalar sua determinação
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para se engajarem de maneira corajosa no desafio ambiental. O resultado seria um
envolvimento sub-ótimo dos sujeitos de direito internacional, em descompasso com a
urgência e extensão das respostas reclamadas pela ciência da mudança climática.
Diante desse cenário nebuloso, a presente tese sustenta a necessidade da criação
de disciplinas internacionais sobre o uso dos ajustes de carbono na fronteira como forma
de promover segurança, previsibilidade e harmonização normativa na ordem global, assim
como de fomentar o livre comércio e a preservação do clima.
A tônica do estudo, reitera-se, não é valorar positivamente ou chancelar os ajustes
de carbono como panaceia para os males climáticos. O que se almeja não é defender seu
uso, mas evitar seu abuso. Diante do reconhecimento de uma realidade fática, qual seja a
iminência da previsão e emprego de medidas unilaterais na fronteira em políticas
domésticas, pronuncia-se em favor de regras internacionais claras que definam exatamente
as margens de atuação dos países e a melhor forma de harmonizar o comércio e o clima.
A partir do cotejo das principais entidades internacionais competentes, o estudo
aconselha que os esforços negociadores para a construção do quadro regulatório
internacional sobre os ajustes de carbono sejam liderados pelas Nações Unidas, sob a
moldura da Convenção-Quadro. Essa escolha se justifica pelos seguintes motivos:
(i) A Convenção-Quadro detém mandato negociador, expressamente autorizado
por seus membros, para examinar os ajustes na fronteira sob o rótulo das “consequências
econômicas e sociais das medidas de resposta”;
(ii) A Convenção-Quadro oferece estruturas institucionais e canais de debate
específicos sobre medidas unilaterais de respostas, incluindo um fórum permanente e um
programa de trabalho para analisar seus impactos;
(iii) A definição das regras relativas aos esquemas de equalização de carbono no
domínio do regime internacional de proteção do clima propiciaria maior coerência com os
objetivos de combate ao aquecimento global;
(iv) A condução de tratativas ao amparo da Convenção-Quadro permitiria a
realização de trade-offs entre o conteúdo das normas sobre medidas na fronteira e a
extensão dos compromissos climáticos assumidos pelos países; e
(v) Decisões a respeito dos ajustes de carbono tomadas sob os auspícios das
Nações Unidas seriam recebidas com maior legitimidade e credibilidade pela comunidade
internacional, notadamente devido à desconfiança acerca da neutralidade do sistema
multilateral de comércio para abordar temas ambientais.
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Apesar de a Convenção-Quadro reunir estrutura, condições e instrumentos mais
apropriados para capitanear as negociações internacionais e administrar seus resultados,
ressalta-se que a participação da OMC não deve ser descartada. A competência e a
expertise acumuladas pela entidade para tratar de temas afeitos ao comércio internacional
impõem seu envolvimento no processo de debate e produção normativa sobre os ajustes de
carbono.
Dessa maneira, recomenda-se que a Convenção-Quadro mantenha interlocução
próxima e explore mecanismos criativos de colaboração com a OMC. A parceria poderia
envolver a elaboração de estudos técnicos, criação de Grupos de Trabalho e a presença do
Secretariado da OMC nas discussões climáticas. Acredita-se que a nítida demarcação dos
papéis reservados a cada entidade contribuirá para evitar divergências de entendimentos,
sobreposição de iniciativas e otimizar os recursos em busca de respostas eficazes para a
integração entre comércio e clima.
O trabalho também recorre a um exercício de simulação de cenários acerca dos
possíveis desdobramentos dessas negociações para sustentar a preferência por um marco
regulatório multilateral sobre ajustes de carbono. Um modelo normativo dessa natureza
abrangeria a composição plena do regime internacional de preservação do clima, refletindo
a diversidade de interesses de seus integrantes. Por conseguinte, evitaria a segmentação de
sistemas jurídicos entre membros e não membros e a possibilidade de que a ausência de
determinados atores enfraqueça o funcionamento do acordo.
Além de estimular a uniformidade na aplicação dos ajustes de carbono, a
construção de consenso no seio da comunidade internacional representaria forte elemento
para refrear posturas discriminatórias ou arbitrárias. Caso adotadas em conjunto com metas
obrigatórias de mitigação para os principais países poluidores, essas normas atrairiam
menor controvérsia e seriam mais facilmente aceitas.
Como solução intermediária, o estudo reconhece que a negociação de disciplinas
setoriais sobre ajustes de carbono, apesar de sua menor abrangência material, poderia
exercer função complementar às normas multilaterais. Em razão da limitação do seu
objeto, os tratados setoriais denotam maior capacidade para adaptar-se às especificidades
de cada setor econômico, mobilizam de forma mais dinâmica as partes interessadas e
simplificam o processo decisório.
Inseridos em uma moldura jurídica multilateral, eles serviriam para adensar as
exigências climáticas e prever regras detalhadas sobre ajustes na fronteira em certos
setores com maturidade e condições propícias para assumir compromissos mais rigorosos
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(abordagem top-down). Também poderiam atuar como plataforma para a progressiva
edificação de um arcabouço regulatório multilateral (abordagem bottom-up), exigindo,
nesta hipótese, cuidadosa coordenação em plano internacional para manter sua sintonia
com os regimes do comércio e do clima.
Em ambos os casos, sugere-se aferir a viabilidade desses acordos em relação a
setores com participação expressiva na geração mundial de GEE, ritmo crescente de
emissões, elevada exposição ao comércio internacional, concentração geográfica em
poucos países, reduzido número de agentes econômicos e homogeneidade de bens e
processos de fabricação. No domínio dos serviços, os setores de aviação e transportes
marítimos seriam candidatos ideais, notadamente devido ao mandato estabelecido pelo
Protocolo de Quioto. Um esforço direcionado na convergência de uma rede de acordos
envolvendo esses setores poderia ter efeito significativo para o panorama multilateral.
Ainda no âmbito da projeção de cenários, não se respalda a adoção de acordos
plurilaterais ou bilaterais, salvo em situações muito específicas, como promover
cooperação, delinear aspectos práticos ou harmonizar procedimentos a respeito de normas
multilaterais já existentes. Nas demais hipóteses, considera-se que esses arranjos
comprometeriam os desígnios do regime multilateral.
Por outro lado, depreende-se que os instrumentos de soft law derivados de
organizações internacionais e entidades privadas, embora revestidos de menor cogência
jurídica, poderiam desempenhar de forma despretensiosa, porém precursora, a função de
erigir orientações no plano internacional acerca do uso pertinente dos ajustes de carbono.
Ao final, a tese sugere uma relação de temas que mereceriam detalhamento em
sede normativa internacional com o objetivo de garantir a viabilidade prática na utilização
dos ajustes de carbono e sua conformidade com os valores do comércio e do clima.
O roteiro proposto inclui disciplinas relativas aos seguintes aspectos:
(i)

Escopo dos ajustes de carbono: definição do universo de produtos e serviços

passíveis de serem alcançados por medidas na fronteira, com preferência por listas restritas
a insumos e produtos intermediários com elevada intensidade de carbono e ampla
exposição ao comércio internacional. A cobertura deverá ser fixada de modo a permitir
resultados ambientais expressivos, sem criar, contudo, ônus administrativos exacerbados.
(ii)

Cálculo dos ajustes de carbono: adoção de diretrizes para mensurar o nível

de ajustes a ser aplicado na fronteira em desfavor das importações. A análise privilegia um
procedimento que faculte aos exportadores a oportunidade de oferecer informações
verificáveis sobre sua produção com a finalidade de receber tratamento individualizado.
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Esse mecanismo também deveria prever critérios complementares para aferir a pegada de
carbono das importações diante da ausência ou insuficiência de dados apresentados de
forma voluntária. No tocante às etapas da vida de um produto a serem incorporadas nesse
cálculo, confere-se primazia às emissões de GEE geradas diretamente durante o processo
produtivo. A inclusão de emissões indiretas deveria ocorrer apenas em casos excepcionais,
desde que significativas em relação ao índice de carbono total do produto e que não
sobrecarreguem a capacidade administrativa do sistema de imposição de ajustes.
(iii) Comparabilidade

entre

ações

climáticas

de

diferentes

países:

estabelecimento de parâmetros para conduzir a análise de equivalência de iniciativas de
mitigação do aquecimento global entre países, com vistas a permitir que o montante dos
ajustes na fronteira reflita a exata proporção dos esforços climáticos implementados no
exterior, bem como a evitar práticas discriminatórias.
(iv) Governança institucional: escolha do modelo orgânico competente para
conduzir os procedimentos de aplicação de ajustes na fronteira e decidir acerca de seus
elementos, com a possibilidade de seleção de estruturas centradas no plano doméstico,
internacional ou que combinem ambas as vertentes.
(v)

Garantias de transparência e participação: criação de procedimentos

transparentes e previsíveis para a análise de ajustes de carbono, bem como de um conjunto
de instrumentos para efetivar os princípios do contraditório e da ampla defesa em seus
trâmites. Nesse sentido, deve-se assegurar o direito de manifestação das partes
interessadas, a faculdade de apresentação de provas, o sigilo de informações estratégicas, o
oferecimento de prazos justos, a obrigação de publicidade e notificação dos principais atos
procedimentais, o dever de fundamentação das decisões, o direito de recurso
administrativo e judicial e quaisquer outros mecanismos que contribuam para a construção
de um juízo técnico, bem informado, imparcial e consistente com os objetivos do livre
comércio e do combate à mudança do clima.
(vi) Tratamento especial e diferenciado: elaboração de flexibilidades para
conferir tratamento mais favorável aos países em desenvolvimento e países de menor
desenvolvimento relativo no tocante ao uso de medidas na fronteira. Tal reivindicação
impõe-se em observância ao princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas,
e ao perfil econômico desses atores enquanto exportadores mundiais líquidos de carbono e
que dependem de atividades produtivas intensivas em energia. As referidas disposições
incluiriam ajuda financeira, capacitação técnica, períodos mais longos para adaptação e
implementação dos compromissos internacionais, isenções ou margens de minimis para
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suas exportações e obrigações de considerar suas particularidades, notadamente no exame
de comparabilidade entre ações climáticas.
(vii) Outros temas relevantes: aprovação de normas a respeito da destinação das
receitas provenientes dos ajustes de carbono e de providências para evitar práticas
evasivas. Na primeira situação, deve-se acordar instruções sobre a aplicação dos recursos
arrecadados com as medidas na fronteira, com prioridade para projetos de mitigação da
mudança do clima, especialmente em países em desenvolvimento. Por outro lado, deve-se
desencorajar seu uso como forma de apoio financeiro para a indústria doméstica do país
usuário. No que diz respeito à segunda hipótese, propõe-se contramedidas para combater a
tentativa de burlar a implementação dos ajustes de carbono e, assim, preservar sua eficácia.
Entende-se que, a partir dessas recomendações, seria possível construir um
conjunto equilibrado de disciplinas no plano internacional com o objetivo de promover o
uso eficaz dos ajustes de carbono na fronteira e sua coerência com os pilares do sistema
multilateral de comércio e do regime internacional de proteção do clima.
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