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“O progresso humano não é automático nem inevitável. Somos 

atualmente confrontados com o fato de o amanhã ser hoje, e 

colocados perante a urgência cruel do agora. Neste enigma da 

vida e da história é possível ser demasiado tarde.... Podemos 

gritar desesperadamente para que o tempo pare, mas o tempo 

ensurdece a cada súplica e continua a passar rapidamente. 

Sobre as ossadas descoradas e a mistura de restos de 

numerosas civilizações está escrita uma expressão patética: 

Demasiado tarde” – Martin Luther King Jr.  



RESUMO 

 

LIMA, Emanuel Fonseca. O Direito das Mudanças Climáticas na Sociedade Mundial. 

2017. 121 páginas. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017 

 

O aquecimento global é o problema ecológico que, em razão da magnitude de 

suas consequências e do potencial de comprometer a qualidade e mesmo a existência de 

vida no planeta, tem recebido maior destaque nas agendas política, jurídica, científica e 

perante a opinião pública. 

Ao analisar os desdobramentos éticos de tal questão, Stephen Gardiner se vale 

da metáfora de uma “tempestade perfeita”, fruto da convergência de três grandes 

problemas que se reforçam mutuamente. Essa abordagem também pode ser aplicada ao 

Direito, o que permite identificar três grandes “tempestades jurídicas”: a global, 

relacionada ao caráter transfronteiriço das mudanças climáticas; a temporal, que diz 

respeito à justiça intergeracional; e a teórica, decorrente da falta de teorias que possam 

fazer frente a esse desafio. 

Se o Direito Ambiental já desenvolveu instrumentos que, a exemplo dos 

princípios da prevenção, precaução e solidariedade intergeracional, permitem lidar com 

relativo grau de sucesso com a tempestade global, o mesmo não pode ser dito em relação 

às outras duas. 

Por essa razão, o presente trabalho busca analisar os caminhos existentes para 

que o Direito possa lidar com as tempestades global e teórica. Para tanto, adota como 

ponto de partida a Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann que, ao deixar de restringir o 

fenômeno jurídico à sua forma estatal de expressão, lança as bases para o 

desenvolvimento de teorias que permitam o tratamento de problemas jurídicos da 

sociedade mundial. 

Com isso, torna-se possível o estudo das contribuições que o diálogo de ordens 

normativas proposto pelo Transconstitucionalismo de Marcelo Neves pode oferecer para 

o enfrentamento das mudanças climáticas e seus efeitos adversos. 

 

Palavras-Chave: 1. Aquecimento Global. 2. Mudanças Climáticas. 3. Teoria dos 

Sistemas. 4. Transconstitucionalismo. 

  



ABSTRACT 

 

LIMA, Emanuel Fonseca. The Climate Change Law in the World Society. 2017. 121 

páginas. Thesis (Master in Law) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017 

 

Because of the magnitude of its consequences and its potencial to undermine the 

quality or even the life itself in the Earth, global warming has been the most relevant 

ecological problem on the political, legal and scientific agenda and also to the public 

opinion.  

When Stephen Gardiner analyses the ethics ramification of this such issue, he 

uses the “perfect storm” metaphor, resulting from the three big problems convergence 

that strengthen each other. This approach can be applied to the Law as well, which allows 

us to identifiy three big “legal storms”: the global, related to the climate changes 

transboundary character; the temporal, due to the intergenerational justice; and the 

theorical, deriving from the theories lack that could face this such challenge.  

If Environmental Law has already developed instruments that allow us to handle 

the global storm with a certain level of success, like the principles of prevention, 

precaution and solidarity intergenerational, we can not say the same about the other ones. 

That is the reason why the present paper aims to examine the ways in which the Law can 

deal with the global and theorical storms. To this end, it starts from the Niklas Luhmann’s 

systems theory. Luhmann, after no longer restrict the legal phenomenon to the its state 

expression, lays down the theories basis to treat the world society legal problems.  

Thereby, it is possible to study how the dialogue between the normatives orders 

proposed by Marcelo Neves in his Transconstitucionalism can contribute towards 

countering climate changes and its adverse effects.  

 

Keywords: 1. Global warming; 2. Climate chances; 3. Theory of systems; 4. 

Transconstitucionalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Por séculos, a ideia de progresso foi associada a um modelo de crescimento 

econômico e desenvolvimento tecnológico pautado pela subjugação da natureza e 

exploração predatória dos recursos naturais, o que desencadeou não só problemas 

ecológicos como a poluição, mas também ameaças que são capazes de provocar impactos 

globais e ilimitados no tempo. 

Entre elas, as mudanças climáticas, em razão da magnitude de suas 

consequências e do potencial de comprometer a qualidade e mesmo a existência de vida 

no planeta, são o problema ecológico que mais tem recebido destaque nas agendas 

política, jurídica e científica e perante a opinião pública. 

Se por um lado alguns efeitos já têm sido notados, como a alteração do regime 

de chuvas e o aumento da frequência de fenômenos climáticos extremos; por outro lado, 

as previsões de cenários futuros são ainda mais desoladoras, apontando para, entre outras 

consequências, o desaparecimento de pequenos países insulares, alagamento de zonas 

costeiras e a intensificação de fluxos migratórios. 

O aquecimento global tem representado um desafio extremamente tormentoso 

para o Direito. Como o ordenamento jurídico, segmentado primordialmente em Estados, 

pode fazer frente a um problema de caráter global, que extrapola seu âmbito de validade? 

De que forma os ordenamentos de países como Bangladesh ou Tuvalu, severamente 

afetados pelas consequências adversas do aquecimento global, podem lidar com um 

problema cujas principais causas não se encontram em seus territórios e jurisdições? 

Melhor sorte não é reservada ao Direito Internacional que, apesar de oferecer 

importantes contribuições com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 

Mudanças do Clima, ainda lida com sérias dificuldades de imposição e gritantes 

assimetrias de poder entre os Estados.  As negociações para os acordos climáticos têm 

revelado profundos conflitos de interesses e concepções de países desenvolvidos, 
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emergentes e pobres, o que dificulta a celebração de tratados com metas vinculantes, 

necessárias para fazer frente a tal desafio.. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar aspectos jurídicos das mudanças 

do clima e as possibilidades oferecidas pelo transconstitucionalismo para lidar com as 

mudanças do clima. 

A análise do aquecimento global não prescinde da adoção de um instrumental 

teórico arrojado, capaz de superar os obstáculos epistemológicos das teorias sociológicas 

clássicas e permitir a adequada compreensão da sociedade moderna. Esse referencial pode 

ser encontrado na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, razão pela qual sua concepção 

de sociedade e de direito será explicitada nos dois primeiros capítulos. 

Em seguida, com o auxílio dessa teoria, passar-se-á ao estudo das mudanças 

climáticas, apontando seus principais impactos no entorno natural e a forma como as 

comunicações relativas a esse fenômeno são processadas no âmbito de sistemas sociais 

como o científico, o político, o econômico e o jurídico. Abordar-se-á, ainda, a 

insuficiência do Direito Estatal e Internacional para, isoladamente, superar os desafios 

decorrentes desse problema ecológico de segunda geração, típico da sociedade mundial. 

Por fim, a pesquisa tratará dos limites e possibilidades do 

transconstitucionalismo proposto por Marcelo Neves para o enfrentamento do 

aquecimento global, analisando, para tanto, precedentes judiciais de cortes estatais e 

internacionais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Nas últimas décadas do século XX, as consequências de uma crise ecológica, 

fruto da exploração predatória dos recursos naturais, passaram a ser percebidas e 

amplamente processadas no âmbito de sistemas sociais como a Ciência, Política, 

Economia e o Direito. Entre esses problemas, as mudanças do clima se mostram o de 

maior gravidade, em razão de seu caráter transfronteiriço, da magnitude de seus impactos 

e da dissociação do local de produção das causas e a ocorrência de seus efeitos. 

Stephen Gardiner, ao tratar dos desdobramentos éticos do aquecimento global, 

se vale da metáfora de uma “tempestade moral perfeita”, fruto da convergência de três 

problemas morais distintos (representados por “tempestades”), que, por se reforçarem 

mutuamente, criam desafios sem precedentes. 

Essa abordagem também pode ser utilizada no âmbito do Direito, permitindo a 

identificação de três “tempestades jurídicas”. A primeira delas, a global é relacionada ao 

aspecto espacial transfronteiriço e ao quadro de injustiça climática desse fenômeno, na 

medida em que aqueles que menos contribuíram para sua ocorrência e com menor 

capacidade de adaptação são os que sofrerão de forma mais drástica as suas 

consequências. 

Além disso, o aquecimento global é um problema ecológico cujos efeitos se 

perpetuam no tempo, afetando não só a atual, mas também, e talvez de forma ainda mais 

drástica, as futuras gerações. É nesse aspecto temporal que reside a segunda das 

“tempestades jurídicas”. Ela também se relaciona aos princípios da prevenção e da 

precaução, que demandam atitudes para evitar um dano futuro. 

Por fim, a última tempestade, a teórica, diz respeito à ausência de instrumentos 

teóricos adequados para fazer frente aos desafios impostos pelo aquecimento global. 

O Direito Ambiental desenvolveu mecanismos que, a exemplo dos princípios da 

prevenção, precaução e solidariedade intergeracional, já consagrado nos ordenamentos 

estatais e em tratados internacionais, permitem o enfrentamento da tempestade temporal. 
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A questão, entretanto, se torna mais espinhosa quando as atenções se voltam para 

as tempestades teórica e global. Para enfrentá-las, é imprescindível um instrumental 

teórico arrojado, capaz de lidar com a complexidade das questões atinentes à sociedade 

moderna. Essa tarefa é bem desempenhada pela Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann 

que, ao buscar a superação dos obstáculos epistemológicos das teorias sociológicas 

clássicas, em especial, o preconceito territorial, possibilita a análise de um problema que 

transcende as fronteiras dos Estados.  

Além disso, ao conceber o Direito como um sistema autopoiético, guiado pelo 

código lícito/ilícito e encarregado com exclusividade da estabilização de expectativas 

normativas nas dimensões temporal, objetiva e social de sentido, Luhmann rompe com 

as abordagens tradicionais, deixando de restringir o fenômeno jurídico à sua forma estatal 

de expressão e lançando as bases para o desenvolvimento de teorias para o tratamento de 

problemas jurídicos da sociedade mundial. 

Entre essas teorias, destaca-se a do transconstitucionalismo, desenvolvida por 

Marcelo Neves. De acordo com ela, as várias ordens que compõem o sistema jurídico 

(estatal, internacional, supranacional e extraestatal) mostram-se incapazes de, 

isoladamente, oferecer respostas complexamente adequadas para os problemas 

normativos da sociedade mundial. 

Em razão disso, o autor se vale da ideia de racionalidade transversal para lançar 

um novo olhar sobre a noção de Constituição, passando a concebê-la não mais como um 

simples acoplamento estrutural entre os sistemas jurídicos e políticos, mas como um 

mecanismo que viabiliza pontes entre esses dois sistemas, possibilitando o aprendizado 

recíproco e o intercâmbio entre as racionalidades já processadas em cada um deles. 

A partir desses pressupostos, desenvolve a noção de transconstitucionalismo, 

modelo que permite a “conversação” entre diferentes ordens jurídicas a fim de que 

problemas constitucionais comuns a elas possam ser enfrentados sem a imposição de uma 

sobre as demais. Uma de suas principais formas de expressão é a invocação de 

precedentes de uma corte constitucional perante outras, não enquanto decisões de caráter 

vinculante, mas como elementos de persuasão.  

Essa abordagem ganha relevância se considerado que, na sociedade mundial, 

uma mesma controvérsia de direitos fundamentais pode se apresentar perante ordens 
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jurídicas diferentes e se inserir no âmbito de competência de seus tribunais, o que torna 

inadequada uma postura provincialista por parte de qualquer uma delas.  

No caso específico do aquecimento global, isso é evidenciado pela 

impossibilidade de as ordens jurídicas estatais lidarem com problemas que extrapolam 

seu âmbito de validade e pela notória dificuldade de imposição do Direito Internacional, 

especialmente quando conflitante com os interesses de potências como os Estados 

Unidos, China e Rússia. 

Além disso, as mudanças do clima afetam direitos fundamentais como a vida, a 

saúde e um meio ambiente ecologicamente equilibrado e as discussões a respeito das 

medidas de mitigação e adaptação a tal fenômeno guardam estreita relação com as 

questões de limitação e organização do poder, o que torna inquestionável seu caráter 

constitucional.  

Também é verdade que os litígios que direta ou indiretamente versam sobre o 

aquecimento global ainda são escassos e recentes, sendo um tanto quanto prematura a 

identificação neles de ocorrência efetiva do transconstitucionalismo. No entanto, isso não 

significa que essa teoria não possa fornecer aportes interessantes para a solução de tais 

controvérsias, na medida em que as decisões de um tribunal podem oferecer elementos 

valiosos para a apreciação de casos similares por outra corte. 

Pode-se mencionar, como exemplo, a consideração do aquecimento global para 

interpretação e aplicação de normas ambientais, tal como ocorrido em decisões do 

Superior Tribunal de Justiça Brasileiro e da Alta Corte Federal da Nigéria; a consagração, 

em decisão proferida pela Corte Constitucional da Colômbia, do dever estatal de proteção 

de ambientes estratégicos para desaceleração das mudanças do clima; a determinação 

feita pela Suprema Corte dos Estados Unidos e pela Corte Superior de King County para 

que agências governamentais adotem medidas de monitoramento de gases de efeito estufa 

ou a decisão da Corte Distrital de Haia que consignou que a baixa contribuição de um 

país para as mudanças climáticas não afeta seu dever de adotar as medidas necessárias 

para mitigar esse fenômeno. 

Assim, o transconstitucionalismo se mostra a alternativa mais viável para que as 

diferentes ordens jurídicas possam fazer frente a um problema que, a exemplo do 

aquecimento global, transcende as fronteiras dos Estados. 
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