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Responsabilidade Climática: O 

Cenário de Fundo 



Anomalias na temperatura média global, 1850 - 2012 

Fonte dos Dados: : Met Office / CRU (as at Março 2013) 

10 anos mais quentes desde 

1850 (global) 

1 2010 0.54 

2 2005 0.534 

3 1998 0.523 

4 2003 0.496 

5 2006 0.491 

6 2009 0.489 

7 2002 0.485 

8 2007 0.478 

9 2004 0.438 

10 2001 0.433 

2012: +0.444°C acima da média anual  

entre 1961-1990 (+14.00°C) 



Emissões de CO2 por estado 
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Fonte: PBL Agência de Avaliação Ambiental da Holanda (2012): Tendências para Emissões Globais de CO2, baseado em daods  

de EDGAR 4.2 (1970–2008), IEA, 2011, USGS, 2012, WSA, 2012, NOAA, 2012  



Emissões de CO2 por pessoa 

Fonte: PBL Agência de Avaliação Ambiental da Holanda (2012): Tendências para Emissões Globais de CO2, baseado em daods  

de EDGAR 4.2 (1970–2008), IEA, 2011, USGS, 2012, WSA, 2012, NOAA, 2012, UNPD 2010 (WSS Rev. 2010)  
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Responsabilidade por emissões de CO2 como tal 

Assuntos Legais: 

▫ doutrina de questões políticas 

▫ legitimidade legal  

▫ causalidade (o quanto da mudança climática é de 

responsabilidade do homem, quem causa exatamente qual dano 

para quem, responsabilidade proporcional/ participação do 

mercado?, solidária & conjunta?)  

▫ dano público 

▫ assuntos relacionados ao tempo/ limitação de períodos  

▫ direito de preferência/ deslocamento  

▫ avaliando o dano 

 

Questões de cobertura:  

escopo de exclusão da poluição, dever de defender, definição de 

ocorrência 

 



Responsabilidade Climática: Litígio 

Pendente 



Casos de litígios climáticos até os dias de hoje 

 Necessidade de Regulamentação I: Massachusetts contra EPA  

Suprema Corte dos EUA 2007: A EPA tem autoridade para regular (gases de efeito estufa 

são poluentes), os estados podem processor a EPA (EPA Abril 2009: gases de efeito 

estufa = poluentes) 

 Necessidade de Regulamentação II: Connecticut contra American Electric Power 

Corte Federal de Nova Iorque 2005: Indeferido (questão política), anulado em 2009 pela 

Corte de Apelações da 2ª Instância.  

Suprema Corte dos EUA 2011: Sem questão política, legitimidade para processo, mas a 

sobreposição da lei geral pela CAA: a EPA tem que regular, pleiteantes têm que 

peticionar primeiro na EPA, só depois disso (insuficiente/ sem regulação pela EPA) as 

cortes podem decidir sobre o assunto 

 Reclamações por danos como arma política: Califórnia contra General Motors:  
Reclama bilhões de dólares por danos contra fabricantes de carros (perturbação pública). 
Corte Federal da Califórnia 2007: Indeferido (questão política), apelação não aceita em 
2009 

 *EPA – Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental 

 *CAA – Clean Air Act – Lei do Ar Limpo 



Reclamações por danos I: 

Comer contra Murphy Oil 
 

● As vítimas do Katrina reclamam danos: emissões de gases de efeito 

estufa pelos acusados contribuíram para o aquecimento global, 

produziram condições que resultaram no Katrina, o qual causou danos às 

suas propriedades, aumentou os prêmios dos seguros e reduziram os 

valores de revenda 

● reclamações baseadas em perturbação pública/privada, transgressão, 

negligência  

● Corte Federal do Mississippi 2007: Indeferido (questão política), 

revertido pela Corte de Apelações em 2009, em 2010 indeferido por 

razões de procedimento  
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Reclamações por danos I (Comer contra Murphy 

Oil): 

Corte Distrital do Mississippi, Divisão Sudeste (20 de Março de 2012) 

Reclamações indeferidas: 

● doutrina de questões políticas (júri não aplicaria a lei mas a criaria, ao 

decidir se as emissões feitas pelos réus foram excessivas) 

● falta de legitimidade legal: os pleiteantes não poderiam possivelmente 

demonstrar que seus prejuízos foram imediatamente causados pela 

conduta dos réus “é insuficiente … alegar que as emissões feitas pelos 

réus contribuíram para os tipos de prejuízo que eles sofreram… 

pleiteantes devem mostrar… emissões causaram ou contribuíram para o 

dano específico que eles sofreram durante o Furacão Katrina” 

● sobreposição das reclamações pela Lei do Ar Limpo 

● res judicata (caso julgado), preclusão, limitação de períodos 

aplicáveis… 
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Reclamações por danos II: 

Kivalina, Alasca 
Reclama contra as empresas de 

óleo/ serviços 



Reclamações por danos II: 

Kivalina contra ExxonMobil 

Da Lei do Ar Limpo (CAA) e atividades da EPA baseadas na sobreposição das 

reclamações pelo CAA (ou somente, como decidido na Suprema Corte: AEP contra 

Connecticut, 2011, reclama reparação injuntiva)? 

Corte de Apelações para o Nono Circuito (21 Set. 2012): 

● Lei Federal geral (perturbação pública) pode aplicar a processos de poluição 

transfronteiriça 

● Mas: Se o Congresso endereçou a questão federal por estatuto, não há lacuna a ser 

preenchida 

● O Congresso endereçou a questão doméstica de emissões de gás de efeito estufa 

de fontes estacionárias (CAA) e foi então indeferida pela lei federal 

● Tipo de recurso invocado (reparação injuntiva/danos) é irrelevante para a 

aplicabilidade da doutrina de sobreposição de leis 

 



Litígios de Cobertura: 

Steadfast contra AES  
(Litígio de cobertura, AES é o réu no caso in Kivalina contra ExxonMobil): 

Direito de defesa, embora as emissões tenham sido intencionais (definição de 
ocorrência)? 

 
 Suprema Corte de Virgínia (16 de setembro de 2011): 

● Ocorrência = acidente, afirmação: emissões intencionais de gases de efeito estufa  

● "8 corners principle“ (princípio legal na área de seguro que cobre 8 pontos) 

● Sem ocorrência/cobertura/direito de defesa, caso o assegurado soubesse/ deveria 

saber das consequências (= redefinição do acidente/ ocorrência, excluindo a cobertura 

na maioria dos casos de negligência? “probabilidade substancial“ necessária?) 

Suprema Corte de Virgínia após as reapreciações do caso (20 de abril de 2012): 

 ● Kivalina afirma: o dano foi uma provável consequência natural das emissões 

intencionais de gases de efeito estuda da AES 

 ● consequência natural/provável de ato intencional não é acidente de acordo com as 

leis do estado da Virgínia 

 ● a seguradora não seria responsável por contrato por qualquer julgamento ou 

alegações, portanto: nenhum direito de defesa 



Responsabilidade Climática: 

Tendências e Perspectivas 



 Mudança climática/ aumento dos 

níveis do mar/ aquecimento global 

=> mais Catástrofes Naturais 

 Cobertura insuficiente para 

primeira parte de riscos 

relacionados a Catástrofes 

Naturais 

 Crescente consciência dos riscos 

climáticos, exige mentalidade 

Responsabilidade dos profissionais da construção 

etc. 



 Responsabilidade por 

emissões de CO2 tais como 

(ex: CARMA etc.) 

 Ecobranqueamento 

 Energias renováveis e 

mudança climática: Novas 

tecnologias, novos riscos de 

responsabilidade? 

Responsabilidade do produto relacionado ao clima? 
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Muito obrigado pela sua atenção! 


