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“A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá 
Mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem 
Nos encantos de um sabiá. 

 Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: 
divinare. 

Os sabiás divinam.” 
 (Manoel de Barros. Livro sobre o Nada) 

 
 

 
 



  

 
RESUMO 

 
 
 
 

ALVES, Thiago Moura de Albuquerque. Proteção ao Clima e Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo como forma supralegal de garantir o direito ao 
meio ambiente equilibrado e o desenvolvimento sustentável. 2010. 172 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2010.  
 

 

 

Na presente dissertação, é examinada a incorporação da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas de Mudança Climática (CQNUMC) e do Protocolo de 
Quioto pela Constituição Brasileira e as principais normas que emergem 
desses diplomas internacionais. Para tanto, a dissertação faz um breve 
histórico do conceito de desenvolvimento e de sustentabilidade e sua previsão 
na Constituição sob dois aspectos: como regra e como resultado da 
ponderação de princípios conflitantes. Em seguida, é defendido o caráter 
supralegal da CQNUMC, à luz de precedente do Supremo Tribunal Federal, e 
são investigados os princípios jurídicos, nela estabelecidos, que devem orientar 
a política de redução de gases de efeito estufa – GEE. Por fim, conclui-se que 
o mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL, previsto no Protocolo de 
Quioto, tem permitido ao Brasil contribuir para redução de emissões de GEE e, 
ao mesmo tempo, fomentado a criação de atividades econômicas, que 
respeitam à regra do desenvolvimento sustentável.  
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Mudanças Climáticas. Convenção-Quadro das Nações Unidas de Mudança 
Climática. Protocolo de Quioto. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.     



  

ABSTRACT 
 
 
 

ALVES, Thiago Moura de Albuquerque. UNFCC and Clean Development 
Mechanism, guaranteeing sustainable development and environmental 
equilibration. 2010. 172 p. Dissertation (Master’s Degree of Law). - Programa 
de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.  
 

 

 

 

This dissertation examined the legal incorporation of United Nations Framework 
Convention on Climate Change - UNFCC and Kyoto Protocol by the Brazilian 
Constitution. Also, the main norms, which emerge from these environmental 
treaties, were investigated. Thus, this dissertation analyzed the definition of 
development and sustainability, and the articles 170 and 225 of the Federal 
Constitution, witch enshrines sustainable development in two senses: as a rule 
and as a result of weighting opposite principles. Then, this exposition endorsed 
a special legal status of UNFCC, in the Brazilian law system, accordingly to 
Supreme Court leading case. Equally, the forthcoming rules and principles, 
emerging from UNFCC and applicable to the reduction policies of greenhouse 
gas – GHG, were observed. So, it can be concluded that the clean development 
mechanism – CDM, provided by Kyoto Protocol, has allowed Brazil to contribute 
to the reduction of GHG emissions and, at the same time, has encouraged 
economics activities abide by the sustainable development rule.  
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INTRODUÇÃO 
A presente dissertação se propõe a examinar a relação jurídico-

normativa existente entre a Constituição brasileira, de 1988, e a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - CQNUMC (aprovada 

pelo Decreto Legislativo nº 1, de 03.02.1994, e promulgada pelo Decreto nº 

2.652, de 1º.02.1997), combinada com o Protocolo de Quioto (aprovado pelo 

Decreto Legislativo nº 144, de 20.06.2002, e promulgado pelo Decreto nº 

5.445, de 12.05.2005). 

Busca-se averiguar como, formalmente, a Constituição brasileira teria 

recepcionado a CQNUMC, no quadro das espécies legislativas previstas no 

ordenamento jurídico.     

Materialmente, objetiva-se demonstrar que esses diplomas 

internacionais representam uma nova forma de garantir o direito fundamental 

ao meio ambiente equilibrado e ao desenvolvimento sustentável, mediante a 

redução do aquecimento global, sem utilizar intervenções estatais tradicionais 

(v. g. criminalização, desapropriação, subsídios, incentivos fiscais), mas com a 

cooperação de Estado, sociedade civil e comunidade científica, de acordo com 

os princípios constitucionais de direito ambiental conjugados com mecanismos 

próprios de direito econômico (ARAÚJO, 2007). 

Roberto Ferraz (2008, p. 1.081) observa que “boa parte das discussões 

relativas à proteção do meio ambiente ficam polarizadas como numa 

cinematográfica luta do Bem contra o Mal” e que “enquanto discutirmos apenas 

a proibição de tais práticas, os efeitos nocivos irão se avolumando, sem que 

nenhuma medida de proteção seja adotada”. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no art. 12 do 

Protocolo Quioto, é justamente um instrumento que, ao mesmo tempo em que 

proíbe práticas divergentes da meta de redução de gases de efeitos estufa 

para os países desenvolvidos, cria estímulo inédito ao desenvolvimento 

sustentável e ao equilíbrio ambiental, destinado aos países em 

desenvolvimento.
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Com efeito, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima e, posteriormente, o Protocolo de Quioto representam a união de forças 

para combater o superaquecimento global, provocado pelo excesso de 

emissão de gases que causam o efeito estufa (GEE), visando à equalização da 

emissão desses gases tóxicos.  

Os mecanismos de flexibilização, previstos no Protocolo de Quioto, são 

meios legais para baixar os custos da redução de emissão dos GEE, 

adequando a necessidade ambiental às políticas econômicas. Tocam, portanto, 

o cerne do conceito do desenvolvimento sustentável, o qual atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras satisfazerem as suas próprias necessidades (CAUBET, 2001, p. 

151ss.). 

Foi fixado para cada país uma meta diferente de redução dos níveis de 

poluição; e para alcançar seus objetivos, os membros do Protocolo podem 

reduzir a emissão de GEE em seu território ou negociar com outros países os 

“mecanismos flexíveis”, que são o Comércio de Certificados de Carbono, o 

MDL e a implementação conjunta. Os Estados, por sua vez, podem transmitir 

suas cotas para as empresas e setores produtivos, mas ficam responsáveis 

pelo resultado final quanto à totalidade de emissões (CAUBET, 2001, p. 

151ss.). 

Uma cota de carbono, representada por um certificado legalmente 

registrado, equivale a uma tonelada de CO2 ou gases equivalentes. As cotas 

são títulos ou commodities que representam a quantidade de emissões de 

GEE, expedidas licitamente por um Estado-parte do Protocolo. Esses títulos 

são um misto de proteção de um bem público (a atmosfera terrestre), 

necessário à saúde humana, e um instrumento de certificação de valores capaz 

de ser trocado comercialmente sem a interferência estatal.  

O comércio de carbono teve seu início em fevereiro de 2005. Diversos 

países estão realizando investimentos, a título de precaução, visando o 

cumprimento de suas futuras obrigações, já estabelecidas internacionalmente.  
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Vale ressaltar que boa parte dos recursos é proveniente do setor 

privado. A implementação conjunta corresponde aos investimentos dos Países 

do Anexo I entre si1 para a contabilização da redução de GEE, e os projetos de 

MDL, que visam a reduzir as emissões ou absorvê-las por meio de sumidouros 

financiados em países menos desenvolvidos por um custo menor do que teriam 

em seus próprios territórios.  

Com a redução efetiva das emissões de GEE são emitidos Reduções 

Certificadas de Carbono (RCE), as quais são títulos comercializáveis que 

representam a garantia de que os países foram bem sucedidos nos projetos de 

redução de poluição. 

Assim, as Partes envolvidas nos projetos de flexibilização de emissões 

recebem benefícios diferentes: os países desenvolvidos utilizam os RCE que 

recebem para cumprir parte dos compromissos de redução assumidos e os 

países em desenvolvimento passam a ser beneficiados pelas tecnologias e 

pelos investimentos introduzidos em seus territórios. 

O setor financeiro internacional criou o Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (DJSI), no âmbito da Bolsa de Valores de Nova York, que 

classifica as empresas pelo seu nível de comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável. Diversos investidores utilizam esse índice na 

hora de direcionar a aplicação de seus recursos. Pela análise do Banco 

Mundial, o volume global estimado de transações em créditos de carbono será 

da ordem de 20 a 30 bilhões de dólares anuais, sendo que parte desse 

montante deverá ser investido em países em desenvolvimento por meio de 

projetos de MDL (SCHNEIDER, 2000, p. 23).  

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), juntamente com 

outras instituições, lançou o Fundo de Tecnologia Limpa para incentivar 

projetos que favoreçam o desenvolvimento sustentável na América Latina 

(SCHNEIDER, 2000, p. 23). 

                                                             
1 Os países do Anexo I são os “desenvolvidos”, integrantes da OCDE, e alguns países ex-
comunistas europeus; os outros formam o conjunto dos “países em desenvolvimento” e/ou com 
a “economia em transição”. 
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No Brasil, a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) iniciaram, em 2005, a 

criação do Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE) um sistema 

eficiente de negociação de certificados ambientais, que pretende criar as bases 

de mercado ativo para créditos de carbono que venha a constituir uma 

referência para os participantes em todo mundo2.  

A perspectiva mundial desse mercado brasileiro tem em vista, 

principalmente, a Diretiva de Conexão 2004/101/EC (Linking Directive), a qual 

permite que membros da Comunidade Européia utilizem créditos de carbono 

gerados em países em desenvolvimento, como o Brasil, para auxiliá-los no 

cumprimento de metas fixadas tanto no Protocolo de Quioto quanto no âmbito 

da União Européia. Não foi à toa, portanto, que o primeiro leilão de créditos de 

carbono realizado, no Brasil, pela BM&F, resultou na venda para o banco 

holandês Fortis Bank S.A. de 808.405 créditos de carbono, por R$ 13,96 

milhões de euros, adquiridos da Prefeitura de São Paulo e gerados em função 

do controle de emissão de gás metano que deixou de ser lançado na atmosfera 

pelo Aterro Sanitário Bandeirantes3.     

Todo esse panorama traz questões novas para diversos ramos do direto.  

A transformação de princípios orientadores do direito ambiental internacional 

do século XX em normas cogentes é um fenômeno interessante a ser estudado 

pelo Direito Internacional. Já investigar em que espécie de bem se enquadraria 

o crédito de carbono é uma grande tarefa para o civilista. Em Direito Tributário, 

ao seu turno, pode ser analisada a tributalidade ou não dos recursos 

resultantes da venda de tais créditos. Mas, aqui, trata-se de esquadrinhar o 

Protocolo de Quioto aprovado e promulgado, respectivamente, pelo Decreto-

Legislativo nº 144, de 20.06.2002, e pelo Decreto nº 5.445, de 12 de maio de 

2005, precipuamente sob a ótica da Constituição brasileira vigente. Mais 

especificamente sob a ótica da sustentabilidade e do desenvolvimento, previsto 

nos artigos 3º, 5º, II, 170, VI, e 225 da Constituição vigente. De fato, o objeto e 

                                                             
2 Fonte: http://www.bmf.com.br/portal/pages/MBRE/conheca.asp (acesso em 06/08/2008). 
3 Fonte: http://portalexame.abril.com.br/ae/financas/m0139436.html (acesso em 07/08/2008). 
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os objetivos do presente estudo podem ser visualizados através dos capítulos 

que seqüenciam esta introdução. 

Assim, o Capítulo 1 apresenta o contexto no qual se desenvolveu a idéia 

de desenvolvimento e sustentabilidade, analisando três publicações 

internacionais seminais sobre o assunto (Limites do Crescimento, Only One 

Earth, e Common Future). Igualmente, é exposta a forma como o ordenamento 

constitucional ambiental tratou o tema do desenvolvimento e da 

sustentabilidade.   

No Capítulo 2, estudou-se a inserção formal e material, no ordenamento 

constitucional brasileiro, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima e, posteriormente, no Capítulo 3, do Protocolo de Quioto. 

Examinando recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, proferido no 

Recurso Extraordinário 466.343-1/SP, e as principais teorias doutrinárias a 

respeito da forma de recepção de tratados de direitos humanos pela 

Constituição brasileira, buscou-se avaliar as consequências dessas premissas 

para defender a classificação de norma supralegal da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992) e do Protocolo de Quioto.    

Efetivamente, trata-se do primeiro tratado internacional multilateral a 

criar um mecanismo econômico para promoção da preservação ambiental 

(CALSING, 2005, p. 133). Pelo ineditismo do mecanismo referenciado, é 

preciso avaliar sua coerência com as normas constitucionais e o estudo da 

relação entre Direito Econômico e Direito Ambiental.  

Ainda nos Capítulos 2 e 3, procuramos identificar os elementos que 

permitem enquadrar a proteção ao clima entre os “direitos e garantias 

expressos na Constituição”, de que trata o parágrafo 2º do art. 5º da Carta 

Democrática. Para isso, é imprescindível, ainda, examinar, no Capítulo 3, se a 

proteção contra o aquecimento global e o MDL pode ser incluído entre “os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos”, mencionados no 

parágrafo 3º do mesmo art. 5º, passíveis de serem alçados à condição de 

emenda constitucional, adicionado pela Emenda Constitucional nº 45, de 

08.12.2004. 
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Especificamente no Capítulo 3, este trabalho examina o artigo 12 do 

Protocolo de Quioto, que cria o MDL; os seus conceitos essenciais, espécies e 

as fases do ciclo de projeto, com a finalidade de mostrar possíveis 

oportunidades de atuações. Destaca-se, nesse particular, a exigência 

regulamentar que a proposta de atividade de MDL seja submetida a 

representantes da sociedade civil e respeite o desenvolvimento sustentável. 

Também examina-se, por setor, os projetos de MDL brasileiros aprovados.   

A escolha do tema se justifica, porque a proteção ao clima e a utilização 

das cotas de carbono e os contratos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) representam uma oportunidade de crescimento sustentável para o 

Brasil, já que possui grande quantidade de “sumidouros naturais” de carbono, 

como a Floresta Amazônica; produz energia com baixas taxas de CO2 pelas 

usinas hidrelétricas; possui combustíveis alternativos à gasolina (o etanol 

oriundo da cana-de-açúcar, a utilização do bagaço e de dejetos da pecuária 

para produzir energia, etc.); e necessita de tecnologias de produção limpa. 

Além de recursos financeiros, o MDL pode promover o reflorestamento de 

áreas degradadas e a conservação do meio ambiente. 

O Brasil também é um forte candidato a “país hospedeiro” de projetos 

ligados a MDL com incentivos financeiros internacionais, que visam a reduzir a 

emissão de gases de “efeito estufa”. Para isso, deve ser observado que eles 

atendam aos vários aspectos do desenvolvimento sustentável, levando em 

conta o aspecto social do desenvolvimento das comunidades locais. Para que 

possa haver uma maior atração desses projetos para o território nacional, é 

preciso aperfeiçoar o instituto de comercialização das cotas, capacitando 

profissionais para atuar nas mais diversas fases deste procedimento, tanto na 

área privada como na esfera pública. 

A participação brasileira nesses mercados, que se desenvolvem cada 

vez mais rápido, pode trazer grandes benefícios ambientais, econômicos e 

sociais. Contudo, o valor e a quantidade de investimentos dependem da 

política interna de verificação, monitoramento e fiscalização das normas 

ambientais. A eficácia das normas ambientais internacionais no Brasil varia 
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muito de acordo com as diferentes regiões políticas e geográficas do País 

(SANDS, 1993, p. 64). 

Ademais, a escolha do tema se deu, também, pela vontade de pesquisar 

um assunto de importância universal com efeitos locais, realizando uma 

abordagem jurídica associada às questões sociais pertinentes ao tema. A 

pesquisa ora proposta não se aterá exclusivamente a exegese das legislações, 

mas tratará também dos efeitos e das potencialidades dessas normas no 

Nordeste brasileiro. Efetivamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia informa 

que, dos 187 projetos aprovados de MDL, apenas 13 são dessa região do país, 

apesar de existir potencial para mais empreendimentos nesse sentido4. 

Em segundo lugar, pelo nível de conhecimento dos citados tratados 

internacionais sobre o aquecimento global, que se encontra em estágio 

embrionário no Brasil com pouquíssima literatura sobre o tema, que tem 

focado, principalmente, ora nos processos jurídicos internacionais dos 

sucessivos encontros internacionais que culminaram com celebração da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a 

aprovação do Protocolo de Quioto (CALSING, 2005, p. 133), ora nos caminhos 

burocráticos para aprovação de um projeto de MDL (FRANGETTO e GAZZINI, 

2002; ARAÚJO, 2007; SABAGG, 2008; LORENZONI NETO, 2009; LIMIRO, 

2009; SISTER, 2007), no Brasil. Mas não a perspectiva constitucional do 

mencionado tratado à luz dos direitos e garantias fundamentais, principalmente 

do direito ao meio ambiente equilibrado e do direito ao desenvolvimento 

sustentável. 

Os contratos de investimentos ligados a MDL e ao mercado das RCE 

são de natureza privada, pois seguem as leis do mercado e podem ser 

negociados entre pessoas de Direito Público ou Privado. No entanto, sua 

finalidade principal é proteger um bem público de uso comum do povo, isto é, o 

meio ambiente. Trata-se de uma conjugação de dois fatores: de um lado, a 

geração de lucros advindos do comércio de RCE’s e de outro, o interesse 

público e social de proteger o meio ambiente global, considerada um bem 

                                                             
4 Fonte: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/57965.html (em 06.08.2008). 
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comum da humanidade, cuja preservação cabe ao conjunto de Estados, 

inclusive o Brasil (SOUZA e MILLER, 2003). 

Quanto à fundamentação teórica, este trabalho parte, essencialmente, 

das premissas teóricas: que acolhem a normatividade de valores e princípios 

utilizados pela Constituição, principalmente no que se refere aos direitos 

fundamentais (DWORKIN, 2002a; ALEXY, 2008); e que vive-se numa 

sociedade de risco (CANOTILHO e LEITE, 2007; BECK, 1992). 

A Carta brasileira de 1988, em seu art. 225, caput, define o meio 

ambiente equilibrado como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações; além disso, o §1º, inciso V do mesmo artigo proclama que 

incumbe ao poder estatal “controlar a produção, a comercialização e o 

emprego das técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Conclui-se, portanto, que ele é 

um valor autônomo e fundamental à vida humana, devendo estar acima do 

mercado e da iniciativa privada. 

A teoria da “sociedade de risco” de Beck (1992) busca explicar o 

fenômeno característico da fase seguinte ao período industrial clássico. 

Aplicando-a ao estudo do Direito Ambiental, Leite (2007) diz que em 

conseqüência do seu crescimento econômico, a sociedade contemporânea 

pode sofrer a qualquer tempo as consequências de uma catástrofe ambiental, 

sendo imperiosa a aplicação do princípio da precaução em muitos casos. Este 

princípio opera no primeiro momento da atuação preventiva, de modo 

antecipatório, cautelar e inibitório, em face do risco abstrato, pois muitas vezes 

os danos são de difícil visualização e previsão.  

É nesse contexto social que se inserem a Convenção-Quadro e os 

mecanismos de proteção ao clima, na medida em que relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU, divulgado em 2001, 

aponta que a superfície da Terra está mais quente agora do que nos últimos 

mil anos e que a causa seria a ação humana (PEARCE, 2002, p. 10ss.). Ainda 
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que haja divergências científicas sobre as conclusões do assinalado relatório, 

os princípios da prevenção e da precaução exigem a criação de mecanismos 

que evitem o desenvolvimento de atividades que causem aquecimento global.    

Como já foi mencionado, o MDL permite que os países industrializados 

utilizem projetos de redução de emissões alocados em países em 

desenvolvimento, onde não há obrigação de cortar emissões e o custo dos 

empreendimentos é menor. Esse mecanismo interessa muito ao Brasil em 

geral, e ao Nordeste em particular, pois permite a certificação de projetos e a 

posterior venda desses certificados.  

Dentre os diversos segmentos de mercado que poderão se beneficiar do 

comércio desses créditos destacam-se principalmente os escopos setoriais de 

eficiência energética, emissões fugitivas, energia renovável, manejo de dejetos, 

processos industriais, resíduos e substituição de combustível fóssil.     

A criação desse arcabouço normativo, de busca de um objetivo final de 

conteúdo ambiental por meio da criação de instrumentos econômicos de 

estímulo à adoção de mecanismos de resultado, é recentíssima e reclama 

detido exame de seu funcionamento e estrutura à luz do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Deve ser evitado a sobreposição do interesse econômico, de mercado, 

sobre o objetivo final ambiental (GRAU NETO, 2007), o que caracterizaria um 

sistema desvirtuado não condizente com o estágio atual do Direito 

Constitucional, dentro do paradigma do neoconstitucionalismo, cujas premissas 

teóricas são a normatividade, a superioridade e a centralidade da Constituição 

nos sistemas jurídicos (BARCELLOS, 2006, p. 31ss.). 

Com efeito, não se pode perder de vista que o MDL do Protocolo de 

Quioto objetiva, em última instância, garantir o direito fundamental ao meio 

ambiente, que, de acordo com Alexy (2008), situa-se na categoria de direito 

fundamental como um todo, um feixe de direitos, por ser constituído de um 

conjunto de posições jurídicas de diversos tipos. Pode ser incluído nele um 

direito para que o Estado omita determinadas intervenções no meio ambiente 

(direito de defesa); um direito para que o Estado proteja o titular do direito 
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fundamental em face de intervenções de terceiros que lesem o meio ambiente 

(direito à proteção); um direito para que o Estado permita o titular participar 

desse direito em procedimentos relevantes para o meio ambiente (direito ao 

procedimento); e um direito para que o próprio Estado realize medidas fáticas 

tendentes a melhorar o ambiente (direito a uma prestação efetiva). Sendo um 

dos primeiros instrumentos ambientais a contar com a participação conjunta de 

diversos países do globo, a sociedade civil e as comunidades científicas, a 

Convenção-Quadro e o Protocolo de Quioto representam bem esse caráter 

multifacetado de garantia ao direito fundamental ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável.  

Finalmente, na análise da história dos conceitos-chaves da presente 

dissertação, tentaremos evitar uma série de anacronismos comuns na análise 

da história das idéias, que pode ser aproveitado sem inadequações no âmbito 

jurídico.  

Não se pretende ver a norma do desenvolvimento sustentável como uma 

dimensão ou geração dos direitos fundamentais; como uma empreitada 

teleológica que se iniciou com a tragédia grega de Antígona. Buscou-se 

observá-lo, ao contrário, como fenômeno fruto de uma preocupação específica 

surgida na segunda metade do século XX, por conta do progresso dos meios 

de produção, transporte e de comunicação que permitiram, por um lado, a 

disponibilização de bens e serviços a um número maior de pessoas, mas que, 

por outro, revelou os limites do meio ambiente de suportar as atividades 

humanas (BECKER, 2003). E é nesse novo contexto que se insere sua 

normatização pela Constituição de 1988, diante do qual é preciso problematizar 

as tentativas de utilizar figuras e mecanismos jurídicos próprios da proteção de 

direitos surgidos para fazer frente ao poder do Estado (direitos individuais) ou 

para socializar e democratizar o acesso a bens e serviços (direitos sociais).                           

Ademais, a presente investigação examina a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto, a partir da 

Constituição, constitui espaço adequado para análise jurídica desse novo 

fenômeno.  
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As regras que subjazem à abordagem do tema da relação entre o art. 

225 da Constituição vigente e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima espelham, em certa medida, o paradigma adotado pela 

ciência jurídica atualmente, a qual ressalta a supremacia e o caráter vinculante 

das normas constitucionais sobre quaisquer outras espécies jurídicas, além da 

necessidade de delimitar o alcance dos comandos normativos.  

Apesar disso, estar-se cientes da relatividade das mencionadas regras 

adotadas pela comunidade jurídica e os valores que pretende defender com 

elas: os valores do Estado Democrático de Direito num contexto em que a 

atividade econômica rompe fronteiras nacionais. Estar ciente da contingência 

não a elimina, evidentemente. Mas, como lembra Kuhn(1996, p. 362), permite 

delimitar o que é, de fato, objetividade científica e, assim, utilizar criticamente 

os paradigmas amplamente adotados na área jurídica, tendo consciência dos 

valores que influenciam a eleição de um paradigma ou teoria. 

Efetivamente, Humberto R. Maturana e Franciso J. Varela (2001, p. 33) 

adotam dois aforismos-chaves sobre as bases biológicas da compreensão 

humana: o de que todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer; e o 

de que tudo que é dito é dito por alguém. Com isso, quer se dizer que não 

procede a antiga idéia de que há uma clara distinção entre conhecimento e 

realidade. “Não há descontinuidade entre o social, o humano e suas raízes 

biológicas. O fenômeno do conhecer é um todo integrado e está fundamentado 

da mesma forma em todos os seus âmbitos”.  

Não se pode afirmar, portanto, que as conclusões trazidas nesta 

dissertação são retiradas dos textos jurídicos analisados ou da biografia do 

autor da presente dissertação. As propostas de interpretação aqui defendidas 

são o resultado circular de tudo isso, sendo científica, nomeadamente, por 

revelar seus pressupostos, premissas e regras de uma forma sistemática. 

Especificamente quanto ao método utilizado no presente trabalho, 

utilizou-se o dedutivo. Parte-se do pressuposto de que as premissas gerais 

aplicáveis a qualquer política ambiental e econômica brasileira, em geral, e, em 

particular, devem ser adequadas as normas constitucionais em vigor.   
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Contudo, repita-se, não se defende daí que a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima Protocolo é unívoca e 

necessariamente consequência do direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado e ao desenvolvimento sustentável; ou que o art. 225 da 

Constituição só admite uma interpretação possível. Como se houvesse um 

acoplamento físico desses fenômenos. “É simplesmente um ato ingênuo, 

mesmo que ele seja compartilhado por certos especialistas, acreditar que é 

necessário, para a ciência social prática, estabelecer, sobretudo, um princípio, 

demonstrado cientificamente como válido, a partir do qual, em seguida, podem 

ser deduzidas, de maneira unívoca, as normas para a solução de problemas 

práticos singulares” (MAX WEBER, 2001).  

Defende-se, porém, a correção das conclusões ora alcançadas, 

decorrente de uma interpretação particular das normas examinadas, suscetível 

de ser criticada. Até porque, o que confere objetividade à ciência é o resultado 

social da crítica recíproca entre cientistas individuais; da divisão hostil-amistosa 

de trabalho entre cientistas; da sua cooperação; e também competição 

(POPPER, 2004, p. 23).    
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CAPÍTULO 1 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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1. Desenvolvimento sustentável 

1.1. A gestação do conceito 
 

A gestação da idéia de desenvolvimento sustentável nasceu em 

ambiente inegavelmente cosmopolita. Surgiu a partir de diversos estudos, 

elaborados principalmente por economistas e realizados no âmbito de 

organizações não governamentais ou das Nações Unidas. A característica 

comum dessas investigações é que eles pretendem se dirigir, não a um 

universo particular de leitores, mas, ao contrário, sua pretensão é falar para o 

mundo a respeito de um problema que, também, é indiferente a fronteiras 

geográficas: a degradação ambiental. 

É verdade que muitas das idéias, que, agora, são associadas ao 

conceito de desenvolvimento sustentável, estão circulando por um bom tempo, 

embora desenvolvimento como movimento em direção ao melhor é peculiar a 

filosofia do século XIX e está estritamente ligado à idéia de progresso. 

Progresso e desenvolvimento usualmente designam uma série de eventos que 

se sucedem em sentido desejável ou a crença de que os acontecimentos 

históricos desenvolvem-se no sentido mais desejável (ABBAGNANO, 1999, p. 

798-799).  

É antiga a idéia de sucessão de eventos no sentido de algo valorizado: 

da potência ao ato, da ignorância à sabedoria, do vicio à virtude. Mas a crença 

de que a história se dirige necessariamente ao melhor é um fenômeno novo. 

Na antiguidade clássica e na Idade Média, a concepção geral era a noção 

cíclica de decadência, iniciando-se numa fase primitiva de perfeição. No Século 

XIX, sob a bandeira do romantismo e positivismo, o progresso foi visto como 

conceito inexorável da história, tendendo a situações cada vez melhores 

(ABBAGNANO, 1999, p. 798-799).  

O pendão brasileiro com a frase “ordem e progresso”, por exemplo, 

indica mais uma crença otimista de que a história brasileira se desenvolverá no 

sentido mais desejável, do que a descrição de eventos que se sucederam em 

sentido favorável. 

Com a eclosão de duas guerras mundiais, contudo, essa idéia de 

história progressiva foi seriamente abalada. Talvez por essa razão, a palavra 
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progresso escasseou nos encontros internacionais posteriores a II Guerra, 

substituindo-se pela noção de desenvolvimento, associado a uso de técnicas 

econômica, sociais ou jurídicas que permitiriam as sociedades e as pessoas a 

realizarem seu potencial.  

Nesse contexto, quando a Constituição de 1988 estabelece o 

desenvolvimento nacional (art. 3o, II) como objetivo fundamental da república e 

a sustentabilidade como direito de todos (art. 225), há um reconhecimento de 

que é necessária a força normativa constitucional para que haja a sucessão de 

acontecimentos  desejáveis, segundo à ótica desse texto normativo. Abandona-

se, assim, a crença da história humana como um curso de eventos unilinear, 

onde cada termo da série realiza um incremento de valor sobre o precedente.  

Nessas condições, o conceito de desenvolvimento sustentável não pode 

ser entendido no vácuo (ADAMS, 1990, p.14). É especialmente importante as 

mudanças de pensamento, ocorridas a partir da segunda metade Século XX, 

acerca do que seja “ambiente” “desenvolvimento” e qual é a melhor maneira de 

alcançar este último sem destruir o primeiro.  

 

1.1.1. Desenvolvimento 
 

O significado, o propósito do desenvolvimento (ideologias) e a prática do 

desenvolvimento (estratégias ou políticas de desenvolvimento) passaram por 

muitas modificações. Elliot (2003) indica que o estudo voltado ao tema 

desenvolvimento é relativamente recente, iniciando a partir da década de 1950.   

Na década de 1960, o primeiro programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento priorizava o crescimento econômico e a utilização de 

conhecimento científico moderno como rota para a prosperidade para o mundo 

subdesenvolvido. Sugeria-se que a partir de certo nível de poupança e 

investimento, os benefícios e as características da modernização 

inevitavelmente se fariam presentes (ELLIOT, 2003). 

Na década de 1970, porém, a desigualdade entre os países pioraram de 

fato. Muitos países, como o Brasil, tiveram crescimento econômico, mas esse 

crescimento não foi compartilhado entre a população. O pensamento acerca do 

desenvolvimento, então, passou a ser influenciado pela chamada “escola da 
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dependência”, a qual defendia que o subdesenvolvimento seria consequência 

do desenvolvimento alhures e do sistema financeiro capitalista internacional, 

mediante relações de troca desiguais e relações dependentes, que produziam 

um círculo vicioso de subdesenvolvimento. A solução, para essa escola, estava 

mais na divisão internacional do trabalho do que na falta de capital ou 

empreendedorismo. Frases como “crescimento com igualdade” e 

“redistribuição com crescimento” são desse período. 

As críticas gestadas na década anterior fizeram emergir na década de 

1980 um conceito de desenvolvimento que passava pelo aumento de renda da 

população, mas ampliava o conceito de desenvolvimento, visto agora como 

uma noção multidimensional, abandonando-se um modelo único de 

desenvolvimento e incluído a sustentabilidade em seu programa. A despeito 

disso, a década de 1980 ficou conhecida como “década perdida”, na medida 

em que os países em desenvolvimento tiveram decréscimos em suas 

economias internacionais, em função da crise do petróleo e da dívida externa 

(ELLIOT, 2003).         

 
1.1.2. Sustentabilidade 

 
Do mesmo modo que o conceito de desenvolvimento mudou ao longo do 

tempo, a preocupação humana com a natureza e o estudo de sua relação 

também mudou muito a partir dos anos 70. 

McCormick narra que, nos anos 60, o ambientalismo refletia um 

movimento típico da classe média branca européia e norte-americana. Depois 

de dois séculos de urbanização e industrialização, as pessoas passaram a 

sentir na pele que faziam parte da natureza, sentido os efeitos da poluição em 

seus estilos de vida e de saúde (ELLIOT, 2003).     

Foi na década de 1970, que o movimento ambientalista se expandiu com 

uma série publicações com estudos sobre o futuro do planeta Terra, alertando 

para os limites da exploração humana dos recursos terrestres, entre as quais 

se destaca o livro “Os limites do Crescimento” (MEADOWS et al, 2008), o 

relatório extra-oficial Only One Earth (DUBOS e WARD, 1983) da Conferência 

de Estocolmo de 1972 e o relatório Nosso Futuro Comum (DEVELOPMENT, 
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1987) elaborado, em 1987, a pedido da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas.  

Efetivamente, em 1972, se deu a publicação do livro “Limites do 

Crescimento”. Nesse estudo pioneiro, apontou-se, que mantidas as condições 

usuais das práticas econômicas o mundo encontraria o limiar do crescimento 

econômico em algum momento dos próximos 50 anos (MEADOWS et al, 

2008).  

O projeto que produziu “Limites do Crescimento” foi realizado pelo Grupo 

de Dinâmica Sistêmica do Sloan School of Management do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), entre os anos de 1970 e 1972. Esse grupo era 

composto de 16 estudiosos, liderados por Dennis Meadows, tendo sido 

formado para responder questões, formuladas pelo Clube de Roma, tais como: 

As atuais políticas nos levam a um futuro sustentável ou a um colapso? O que 

pode ser feito para se criar uma economia humana com capacidade de prover 

suficientemente para todos? (MEADOWS et al, 2008, p. IX). 

A conclusão baseou-se no modelo de computador, denominado 

“World3”, que integrava dados de população-economia-meio ambiente e 

tendências globais relacionadas ao crescimento (limites desgastáveis, busca 

incessante pelo crescimento e atrasos nas reações da sociedade à 

aproximação desses limites). Foram extraídos 12 cenários do World3, que 

mostravam diferentes padrões possíveis de desenvolvimento mundial entre os 

anos de 1900 e 2100.   

Todos os cenários do World3, de 1972, indicam que o padrão de vida 

material continuaria a aumentar em toda a sua trajetória até 2015, o que, na 

ótica dos estudiosos, parecia ser o tempo necessário para discussão, escolha e 

ação corretiva – ainda que em nível global.  

No citado livro “Limites do Crescimento”, inexiste indicação de qual era 

exatamente a escassez de recurso ou qual tipo de poluente poderia por fim ao 

crescimento econômico nem previa limites abruptos (algo presente num dia e 

ausente no dia seguinte). O que foi dito é que a combinação das restrições 

exigiria a alocação gradualmente maior de capital, que, ao fim, tornaria 

impossível sustentar o crescimento futuro da produção industrial, impedindo, 
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por conseqüência, a sociedade de manter produções maiores nos outros 

setores da economia: alimentos, serviços e outras formas de consumo 

(MEADOWS et al, 2008, XII). 

“Limites do Crescimento” exortava que a principal tarefa para evitar o 

colapso seria fazer com que a população e a economia mundiais crescessem 

num ritmo equilibrado compatível com a capacidade de suporte do planeta 

através de um esforço consciente para reduzir as demandas da humanidade no 

planeta.     

À época, tais conclusões foram interpretadas pelos países em 

desenvolvimento como um discurso dos países desenvolvidos, utilizado para 

manter seu status quo e justificar a criação de barreiras para impedir que novas 

nações crescessem economicamente5 (ELLIOT, 2003).  

Isso se deve ao fato de citada obra ter dado pouca atenção aos 

aspectos sociais, tecnológicos e institucionais que afetam a relação das 

pessoas e os recursos disponíveis, além de ser a-histórico, no sentido de que 

não se preocupava com as razões pelas quais o mundo é dividido entre pobres 

e ricos, e a-político, pois colocou o futuro do Planeta como tema central sem 

considerar como as soluções defendidas iriam favorecer alguns grupos em 

detrimento de outros (ELLIOT, 2003).  

Nesse panorama, certo ou errado, o debate ficou marcado pelo dilema 

entre “crescimento zero” x “crescimento a qualquer custo” (MEADOWS et al, 

2008, XVIII). Apesar disso, “Limites do Crescimento” teve o mérito de colocar 

em debate de forma precisa, pela primeira vez, os limites do planeta 

relativamente às demandas da humanidade pós-1900 e a necessidade de 

correção de rumos para evitar o colapso do planeta e da humanidade. 

                                                             
5 Ulrik Beck distingue as percepções do problema do risco ambiental do seguinte modo: “This is 
why, in conceptualizing the dynamic of inequality in world risk society, it makes sense to 
distinguise between self-endangerment and endangerment by others...In Europe, enviromental 
crises are perceived in the first instance as a creeping chaging that takes the formo f a latent 
self-endangerment through the impacts of industrial modernization. For Third World countries is 
nothing new that, within the contexto of a world system that sytematically (re)produces 
inequality (Wallerstein, 1974; Frank, 1969), modernization in the so-called First World hinders 
their development. However, such theories reflect a reductive economistic analysis of the 
interrelations. Regions are unequally affected not only by the impacts of the failed 
modernization but also by the ‘side effects’ of successful modernization, as the theory of world 
risk society emphasizes” (2009, p. 87). 
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Foi a partir da Conferência de Estocolmo, realizada também em 1972, e 

de seu respectivo relatório não-oficial, Only One Earth, escrito pelas 

economistas Rene Dubos e Barbara Ward, que a abordagem do problema 

ambiental passou a ser feita à luz do grau de desenvolvimento dos países. Foi 

nesta conferência que a expressão “poluição da pobreza” foi utilizada pela 

primeira vez, mostrando preocupação com milhões de pessoas que viviam sem 

acesso a água tratada e saneamento (ELLIOT, 2003).  

Em Only One Earth, parte-se da premissa de que a unidade do mundo, a 

diversidade científica contemporânea e a descontinuidade do desenvolvimento 

promoveram o acesso aos bens naturais finitos e comuns, de modo a 

demonstrar a necessidade de uma “revolução verde” nas atividades 

econômicas, de acordo com as características locais, como única forma de 

permitir a integração de novas nações no mundo desenvolvido (DUBOS e 

WARD, 1983).    

Para Rene Dubos e Barbara Ward (1983), “é a combinação da ciência 

moderna com a inventividade e a responsabilidade locais que é, em última 

instância, o cerne do único realmente efetivo e sustentável equilíbrio 

ecológico”6.  

O foco do livro é a análise dos impactos danosos da atividade humana 

no mar, rios, florestas, ar, os quais são conhecidos no direito brasileiro como 

bens de uso comum do povo.    

No referido estudo, é dito, ainda, que os países desenvolvidos têm por 

responsabilidade financiar os países em desenvolvimento para crescerem 

utilizando tecnologias limpas (DUBOS e WARD, 1983). 

José Afonso da Silva (2003, p. 69/70) afirma que “a Declaração de 

Estocolmo abriu caminho para que as constituições supervenientes 

reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental entre os direitos sociais do Homem, com suas características de 

direitos a serem realizados e a não serem perturbados”. 

                                                             
6 No original: “It is the combination of modern science with local inventiveness and local 
responsibility that is ultimately at the core of the only effective and sustainable ecological 
balance.” (DUBOS e WARD, 1983, p. 169). 
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No entanto, foi somente, em 1987, que a expressão desenvolvimento 

sustentável e sua definição surgiram. O relatório Nosso Futuro Comum (Our 

Common Future) foi elaborado, em 1987, a pedido da Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiada pela, então, Primeira-Ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

No relatório anterior, Only One Earth, e no livro Limites do Crescimento, 

a análise do tema era feita mais baseada na idéia de equilíbrio ecológico. Já, 

no relatório Nosso Futuro Comum, o direcionamento da questão envolve a 

idéia de sustentabilidade e desenvolvimento. Foi nesta obra capitaneada por 

Brundtland, que se criou definição clássica acerca do que seria 

desenvolvimento sustentável.  

De acordo com esse estudo, a “Humanidade tem a capacidade de 

construir um desenvolvimento sustentável para garantir que este vá ao 

encontro das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades”7. 

Vê-se que, desde sua primeira definição, o conceito de desenvolvimento 

sustentável traz a idéia de projeto para o futuro. É preciso construir, fazer o 

desenvolvimento sustentável. No relatório Nosso Futuro Comum, propõe-se 

uma agenda global para mudança, em lugar de tom apocalíptico sobre os 

limites do planeta para a ação humana.  

Para a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, os 

problemas centrais do desenvolvimento sustentável são (DEVELOPMENT, 

1987): 

• População 
• Segurança alimentar 
• Ecossistemas e espécies 
• Energia 

                                                             
7 O texto original é o seguinte: “Humanity has the ability to make development sustainable to 
ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits 
- not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and social 
organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the 
effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and 
improved to make way for a new era of economic growth. The Commission believes that 
widespread poverty is no longer inevitable. Poverty is not only an evil in itself, but sustainable 
development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfil 
their aspirations for a better life. A world in which poverty is endemic will always be prone to 
ecological and other catastrophes” (DEVELOPMENT, 1987). 



 36 
 

• Indústria 
• O desafio urbano 

 

Ao seu turno, para a mesma Comissão, alcançar o desenvolvimento 

sustentável requer diversos fatores, a saber (DEVELOPMENT, 1987): 

• Um sistema político que assegure efetiva cidadania participativa 
no processo decisório 
• Um sistema econômico que produza soluções para as tensões 
emergentes do desenvolvimento desarmônico 
• Um sistema produtivo que respeite a obrigação de preservar a 
base ecológica do desenvolvimento 
• Um sistema tecnológico que fomente padrões sustentáveis de 
finanças e mercados 
• Um sistema internacional que fomente padrões sustentáveis de 
finanças e mercados 
 

Ainda de acordo com o Relatório “Nosso Futuro Comum” a proteção ao 

clima com vistas a evitar o aquecimento global já era inserida no conceito de 

desenvolvimento sustentável8.  

A idéia de desenvolvimento sustentável, segundo o “Relatório 

Brundtland”, não é absoluta, pois sua implantação depende do estado atual da 

tecnologia, da organização social acerca dos recursos naturais e da habilidade 

da biosfera em absorver os efeitos decorrentes das atividades humanas.  

Enfim, a partir da Conferencia de Estocolmo, os conceitos de 

desenvolvimento e de ambientalismo passaram a ficar associados sintetizados 

na noção de desenvolvimento sustentável, como bem revela a Declaração do 

Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992 (ECO-92), 

baseada nesse conceito abrangente. 

A  ECO-92 foi a maior conferência já realizada pela ONU e dela resultou 

a assinatura da Declaração de Princípios das Florestas, da Convenção-Quadro 

sobre Mudanças Climáticas e a Agenda 21, além da citada Declaração do Rio 

de Janeiro (LEITÃO, 2008). 
                                                             
8 É que se observa do seguinte trecho do Relatório: “Little time is available for corrective action. 
In some cases we may already be close to transgressing critical thresholds. While scientists 
continue to research and debate causes and effects, in many cases we already know enough to 
warrant action. This is true locally and regionally in the cases of such threats as desertification, 
deforestation, toxic wastes, and acidification; it is true globally for such threats as climate 
change, ozone depletion, and species loss. The risks increase faster than do our abilities to 
manage them” (DEVELOPMENT, 1987, p. 30).  
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1.2. Ordenamento Constitucional Ambiental 
1.2.1. Os dois aspectos do desenvolvimento sustentável 

 
No plano jurídico brasileiro, o desenvolvimento sustentável ganhou 

status de norma constitucional a partir da Constituição de 1988. A Carta em 

vigor não traz a expressão desenvolvimento sustentável. Mas, na parte final do 

caput do seu artigo 225, reproduz quase que integralmente a definição 

tradicional, forjada no Relatório Brundtland, além da menção ao equilíbrio 

ecológico. 

O caput do artigo 225 estabelece que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”      

O cerne do desenvolvimento sustentável, portanto, está expressamente 

contemplado na Constituição, no dever de preservar e defender o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Por outro lado, a Constituição estabelece, também, entre os objetivos 

gerais da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional e 

erradicar a pobreza e a marginalização, bem como, reduzir as desigualdades 

sociais e regionais (art. 3º). 

Não bastasse isso, é preciso destacar que o art. 170 da mesma Carta 

dispõe que a ordem econômica deve observar o princípio defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação. 

Ao estabelecer que a atividade econômica deve ter por princípio a 

defesa do meio ambiente, o enunciado normativo traz implicações importantes. 

A defesa do meio ambiente é, em tese, incompatível com a atividade humana, 

principalmente, a atividade econômica, pois é a partir dela que surgem os 

danos ambientais. Por outro lado, quanto maior a preservação, menor o espaço 

para o desenvolvimento das práticas econômicas mais usuais. 

Com efeito, é ainda pertinente a observação da Marx, no prefácio de O 

Capital, de 1867, afirmando que “o país desenvolvido não faz mais do que 
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representar o espelho do futuro do menos desenvolvido” (GONZÁLES, 1998, p. 

16).   

Como os países desenvolvidos tiraram grande parte de sua população 

da pobreza, através de práticas econômicas propagadas a partir de meados do 

século XIX, que devastaram os recursos naturais locais, é compreensível que 

os países em desenvolvimento busquem seguir o mesmo caminho dos países 

desenvolvidos sejam eles poluentes ou não. No entanto, conforme narrado 

linhas atrás, a partir de meados de 1970, surgiram uma série de estudos 

demonstrando que os recursos comuns do Planeta Terra não seriam 

suficientes. O modelo tradicional de desenvolvimento econômico não permite 

assegurar riqueza e bem-estar para todos os países. 

É no sentido desse modelo novo de desenvolvimento, ainda inédito no 

mundo, que a Constituição estabeleceu normas simultâneas pertinentes ao 

desenvolvimento econômico e à defesa ambiental.  

Usualmente, o entrechoque dessas normas constitucionais de mesma 

hierarquia tem levado a conclusão de que o intérprete, através da ponderação, 

deve sopesar o peso valorativo de cada uma, no caso concreto. Sendo o 

resultado equidistante dessa ponderação, o que caracteriza o princípio o 

desenvolvimento sustentável. 

É esse o aspecto geralmente destacado pelos doutrinadores Andreas 

Krell (2008, p. 39) José Afonso da Silva (2003, p. 26-27), e Paulo Leme 

Machado (2003, p. 228). No presente trabalho, porém, busca-se demonstrar 

que esse é, apenas, uma abordagem da norma constitucional do 

desenvolvimento sustentável.  

A outra perspectiva da norma constitucional do desenvolvimento 

sustentável é seu disciplinamento como norma autônoma. Autonomia, aliás, 

que é o pressuposto do mencionado conflito normativo. E a busca desse 

núcleo autônomo do desenvolvimento sustentável precisa ser estudada.  

  

1.2.2. Norma jurídica, regras e princípios 
 

Antes de dissertar sobre o duplo aspecto do desenvolvimento 

sustentável, é preciso tecer algumas considerações sobre os debates em torno 
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da distinção entre regras, princípios e normas jurídicas, cujas conclusões serão 

importantes nessa análise. 

Durante uma longa tradição de debates9, consolidou-se na teoria do 

direito a idéia de que, dentre as várias classificações das normas jurídicas, é de 

especial interesse a divisão das normas jurídicas entre princípios e regras.   

Tradicionalmente, os juristas e a legislação tratavam os princípios como 

fonte secundária e subsidiária do direito. Como destacou Barroso (2009, p. 

203), indicativo disso é o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, 

prescrevendo que, apenas, quando a lei for omissa, é que o juiz decidirá o caso 

de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito  

Contudo, o pensamento jurídico contemporâneo mudou muito essa 

percepção, atribuindo aos princípios à natureza de norma jurídica, a despeito 

de características peculiares que os diferencia das regras. 

A contribuição inaugural na construção das peculiaridades dos princípios 

foi a obra de Ronald Dworkin (2002b). Dworkin “realiza uma crítica ao 

positivismo jurídico a partir da demonstração de que o direito não é composto 

exclusivamente de regras, sendo igualmente integrado por princípios jurídicos” 

(GARCIA, 2008, p. 181).   

Esses princípios, como toda regra jurídica, são obrigatórios. Muito 

embora sua forma de aplicação tem peculiaridades que os diferencia das 

regras jurídicas. Os princípios, ao contrário das regras jurídicas, aproximam o 

direito da moralidade, pois trazem explicitamente valores, que devem ser 

observados pelos juristas (DWORKIN, 2002a).  

Para Dworkin, as normas jurídicas contendo valores, termos abstratos 

ou ambíguos exigem a adoção de vetores que ele chama de princípios em 

sentido amplo. Os princípios em sentido amplo são divididos em princípios em 

sentido estrito e políticas. Os princípios em sentido estrito adotam uma 

dimensão moral, como justiça e equidade, e são voltados à proteção da esfera 

individual, enquanto as políticas são diretrizes públicas visando alcançar metas 

relativas a interesses econômicos e sociais afetos à coletividade (2002).         

                                                             
9 Paulo Bonavides faz um excelente histórico desses debates, no seu Curso de Direito 
Constitucional (2004, p. 255-295). 
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Sua principal contribuição, porém, não é a subdivisão dos princípios. O 

modo como funciona a aplicação destes, no caso concreto, é que gerou 

importantes consequências para teoria do direito contemporânea e, em 

especial, para o Direito Constitucional. 

Dworkin observa que as regras jurídicas se aplicam de forma disjuntiva. 

Elas seriam interpretadas por subsunção, enquadrando-se ou não determinada 

situação litigiosa no enunciado jurídico ter-se-ia sua consequente incidência ou 

não ao caso concreto. 

Os princípios, a sua vez, seriam normas jurídicas que trazem 

expressões abstratas ou claramente valorativas, no seu conteúdo, como 

ocorre, para não ir muito longe, com as expressões “sadia qualidade de vida” e 

“ambiente ecologicamente equilibrado”, inseridas no artigo 225. 

Essas normas principiológicas ganhariam espaço nos hard cases10 onde 

não existissem regras claras sobre a matéria. Ao contrário das regras jurídicas, 

os princípios não poderiam ser aplicados ou rejeitados, em termos absolutos 

(all or nothing fashion), em um determinado caso concreto nem, em caso de 

conflito, poderiam ser resolvidos segundo os critérios hierárquico, cronológico 

ou da especialidade. Os princípios seriam aplicados, com maior ou menor peso 

(dimesion of weight), na solução da questão, mas nunca seriam inaplicáveis em 

absoluto (DWORKIN, 2002a).  

Dworkin (2002a, p. 44) ressalta, ainda, ser pouco claro definir se uma 

disposição normativa caracteriza uma regra ou um princípio. Para exemplificar 

sua tese, ele destaca uma norma norte-americana que prescrevia que é nulo 

todo contrato que implique em proibição de comércio. A Suprema Corte norte-

americana teve que decidir se essa disposição deve ser tratada como regra, 

nos termos de sua própria formulação, ou como princípio que fornece uma 

razão para a anulação de um contrato. Na sua decisão, ela a considerou 
                                                             
10 O conceito de casos difíceis em Dworkin não é muito preciso, mas esse autor explica o que 
normalmente considera como texto obscuro: “Examinemos em que maneiras ou sentidos 
diferentes se poderia afirmar que o texto de uma lei é obscuro. Poderia conter um termo 
ambíguo cujo significado decisivamente não tivesse resolvido pelo contexto…Poderia conter 
um termo vago que na prática não pode manter-se vago: poderia declarar, por exemplo, que os 
idosos estão isentos de imposto de renda. Poderia utilizar um termo abstrato como ‘razoável’ 
ou ‘equitativo’, de modo que seria lícito esperar que as pessoas divergissem quanto a saber se 
alguma decisão ou lei atende à norma que o termo abstrato é utilizado para especificar. Esses 
são tipos conhecidos de obscuridade linguística.” (2002a, p. 419).     
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nominalmente como regra, mas tratou-a como se contivesse a expressão não 

razoável e como se vedasse apenas a proibição de comércio não razoável.  

O fato de a Suprema Corte ter chamado de regra a citada disposição 

normativa tem pouca importância, porquanto sua decisão permitiu que essa 

prescrição, do ponto de vista lógico, funcionasse como uma regra (sempre que 

um tribunal considera que uma proibição é não razoável está obrigado a 

considerar o contrato inválido) e, do ponto de vista substantivo, com princípio, 

já que o tribunal deve levar em consideração vários outros princípios e políticas 

para determinar se uma proibição particular em circunstâncias econômicas 

particulares é não razoável (DWORKIN, 2002a, p. 45).     

Desenvolvendo o tema trabalhado por Dworkin, Robert Alexy (2008, p. 

90) diz que os princípios são mandamentos de otimização, pois podem ser 

satisfeitos em graus variados, de acordo não só com as possibilidades fáticas, 

mas também, na medida das possibilidades jurídicas consubstanciadas pelos 

princípios e regras colidentes. 

Nesse sentido, por exemplo, não seria correto dizer que, numa difícil 

disputa judicial, o Judiciário tivesse de dirimir a lide, propalando que ou o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se aplicaria para determinado 

empreendimento ou se aplicaria a livre iniciativa econômica.  

Em tais circunstâncias, o que estaria em jogo não é o clássico conflito de 

regras auto-excludentes. Em lugar disso, o caso representaria um conflito cada 

vez mais comum no direito contemporâneo: a colisão entre princípios 

contraditórios e simultaneamente prestigiados pela Constituição, que se 

resolveria, não pela subsunção, mas pela dimensão de peso ou ponderação 

das normas em conflito. 

Entende-se pertinente a divisão das normas jurídicas entre regras e 

princípios e a presente dissertação parte dessa premissa no exame do 

desenvolvimento sustentável na Constituição brasileira. Contudo, concordamos 

com Dworkin (2002a, p. 44) que a distinção entre esses tipos de normas reduz-

se quase a uma questão de forma. O modo da aplicação da norma é que 

revelará sua real natureza, de regra ou princípio, mais do que seu batismo.   

Como afirmou Clarissa Marques (2007, p. 95), “interpretar normas exige 
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relacioná-las, e não categorizá-las de forma incomunicável, sejam elas regras 

ou princípios.”   

Na presente dissertação, quando for utilizada a palavra regra ou 

princípio explicitar-se-á a exegese de que o enunciado normativo estudado traz 

preponderantemente as características de uma ou outra espécie, sem a 

pretensão de firmar juízos peremptórios e absolutos.  

Feitas essas breves considerações sobre a distinção entre regras e 

princípios, resta aborda os dois aspectos do desenvolvimento sustentável, na 

Constituição. 
 

1.2.3. O primeiro aspecto da sustentabilidade do art. 225 da 
Constituição 

1.2.3.1. Inserção na ordem social 
 

Para se buscar o núcleo da norma alusiva ao desenvolvimento 

sustentável, é preciso examinar o teor e o alcance do artigo 225 da 

Constituição, de 1988.  

O referido artigo encontra-se inserido no Título VIII “Da Ordem Social” da 

Constituição brasileira. A constitucionalização da ordem social, no Brasil, 

ocorreu pela primeira vez com a Constituição de 1934. Dá-se sequência, 

portanto, a uma tradição constitucional de contrabalançar características 

liberais (proteção aos direitos individuais) com características socialistas 

(proteção à saúde, assistência social, fim social da propriedade).   

Realmente, “a constitucionalização da ordem social foi obra do 

constitucionalismo do fim da Primeira Guerra mundial, motivada pela 

necessidade de redefinição do papel do Estado e sua transformação em 

instrumento garantidor do bem-estar e da justiça social” (CUNHA JR., 2007, p. 

1135).  

A inserção da temática do meio ambiente na ordem social, no entanto, 

foi inaugurada com a Constituição de 1988. As características da inserção do 

desenvolvimento sustentável, no título da Ordem Social, traz implicações 

diversas daquela consistente na interposição da defesa do meio ambiente 

como princípio a ser observado pela ordem econômica (art. 170).  
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1.2.3.2. Todos têm direito ao meio ambiente 
 

Efetivamente, com o perdão da redundância, o aspecto social e de 

programático do desenvolvimento sustentável encontra-se do art. 225 da 

Constituição, inserido no Título VIII “Da Ordem Social” da Constituição 

brasileira, entre normas alusivas à seguridade social (saúde, previdência social 

e assistência social); educação e desporto, cultura, ciência e tecnologia, família 

e indígenas. 

O caput do art. 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente 

equilibrado. Benjamin (2007, p. 11) entrevê que a utilização do pronome 

indefinido plural todos indica que o enunciado normativo a todo ser vivo, e não 

apenas a pessoa humana, principalmente considerando que o artigo 225, ao 

estabelecer o dever de defesa e preservação, indicou expressamente os 

titulares dessa obrigação.  

A interpretação abrangente da expressão todos, também, é adequada 

do ponto de vista pragmático e da sustentabilidade. “A idéia é, com efeito, que, 

na ignorância das necessidades e das condições reais dessas gerações 

futuras, impõe-se preservar os meios naturais ao seu melhor nível (tanto do 

ponto de vista quantitativo como qualitativo), a fim de manter abertas o maior 

número de opções possível” (OST, 1995, p. 215).  

Outro aspecto importante é que a Constituição fala em “direito”, 

atribuindo o caráter de regra a essa parte da norma.  

A Constituição não define meio ambiente, mas a legislação ordinária o 

fazia, antes de sua promulgação. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

define meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida, em todas as suas formas.” 

 Essa definição, contudo, não deve limitar a interpretação constitucional 

do meio ambiente. Se assim fosse, estar-se-ia lendo a Constituição a partir da 

lei ordinária, e não o inverso como é corolário da supremacia constitucional. 

Não é à toa que os artigos 215 a 218 da Constituição tratam do meio cultural.  

Sem dúvida o ambiente humano abriga também cultura. Não se limita 

aos elementos de ordem física, química e biológica. Assim, a doutrina tem 
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desdobrado o meio ambiente em meio ambiente natural, meio ambiente 

cultural, meio ambiente artificial e meio ambiente do trabalho.  

O meio ambiente natural envolve os elementos da biosfera: flora, fauna, 

atmosfera, água, solo, patrimônio genético, subsolo e os recursos minerais. A 

sua vez, o meio ambiente cultural abrange os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira. Já o meio ambiente artificial está “relacionado às cidades 

sustentáveis e aos objetivos de política urbana”. Enquanto que o meio 

ambiente do trabalho enfoca “saúde, prevenção de acidentes, dignidade da 

pessoa humana, salubridade” no local de trabalho (TRENNEPHOL, 2008, p. 

31-39).     

 

1.2.3.3. Ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida 

 
Com nítida carga principiológica do caput do artigo 225, é a menção ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida.  

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou 

com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem. Usada como advérbio, 

ecologicamente, o enunciado normativo permite concluir que é a relação entre 

espécies e o seu estudo que têm que ser equilibrados, sob pena de violação do 

direito de todos.  

Define o dicionário Houaiss que, no ramo da Física, equilíbrio quer dizer 

a condição de um sistema físico, no qual as grandezas que sobre ele atuam se 

compõem para não provocar nenhuma mudança em seu estado. Essa acepção 

da palavra, no entanto, não parece se adequar ao meio ambiente amplamente 

considerado (BENJAMIN, 2007, p. 107), cujo permanente estado de mudança 

e dinamismo não poderia ser parado nem totalmente compreendido por 

decreto. 

Pensamos que o equilíbrio de que fala a Constituição se refere mais ao 

sentido de busca da igualdade de forças de duas coisas em oposição.  Essas 

coisas em oposição seriam os seres vivos em incessante luta para sobreviver 
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e, em particular, a relação deles com o meio ambiente. O equilíbrio a ser 

buscado nessas relações não pode ser fixado a priori, mas deve se sopesado 

conforme as circunstâncias de fato e de direito que envolverem as questões.  

Acrescente-se, ainda, que esse é o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado do artigo 225, ou seja, aquele essencial à sadia qualidade de vida. 

Saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o 

qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro 

dos limites normais para a forma particular de vida (raça, gênero, espécie) e 

para a fase particular de seu ciclo vital. 

Assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia 

qualidade de vida, de que fala o artigo 225, é aquele que permite a todos os 

seres vivos viver, conforme suas características naturais, e, no caso do ser 

humano, em conformidade também com seu ambiente cultural, social e 

econômico, constitucionalmente protegidos pelos direitos fundamentais.  

Abrange, desse modo, todos os seres vivos11.  

No caso de seres vivos não humanos, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida é regra, e não 

princípio, que lhes confere o direito contra atos que vilipendiem seu habitat e a 

capacidade de continuar vivendo como espécie, protegendo-os ainda de 

crueldade12. Mesmo aqui, a perspectiva desse equilíbrio ecológico e sadia 

qualidade de vida dos seres vivos é humana (não se pode pensar nem julgar 

como uma planta ou como uma abelha); mas de um antropocentrismo 

mitigado, que considere a preservação da capacidade funcional do meio 

ambiente como ideal ético de colaboração e interação entre homem e natureza 

(LEITE, 2002, p. 79; BENJAMIN, 2007, p.105-107).  

No que diz respeito aos seres humanos, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida é direito 

subjetivo fundamental da mesma natureza que o direito à vida, à saúde e à 

dignidade humana, protegendo-o não só como espécie, mas também 

                                                             
11 Sobre o assunto, ler excelente monografia de Tiago Fensterseifer (2008, p. 31-56).  
12 Esse desdobramento interpretativo é amparado pelo art. 225, § 1º, VII, da Constituição: “VII - 
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. 
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individualmente contra a extinção ou sofrimento provocado pela mudança de 

seu meio. De fato, cessado o ambiente que permitiu o surgimento da 

humanidade, cessa o próprio ser humano e sua dignidade.  

Entretanto, a normatividade da expressão não se esgota por aí. Num 

plano mais amplo, conquanto o artigo 225 dispõe que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, isso não 

quer dizer que somente se trata de uma regra, aplicável por subsunção a um 

caso concreto, pois o equilíbrio e a sadia qualidade de vida, a que se referem à 

Constituição, podem também ser delimitados à luz de um conflito de interesses 

concretamente delimitado. Não é possível fixar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado sem ser à luz de um caso concreto, onde os seres 

vivos em relação entre si e/ou com o ambiente permitirão sopesar os valores 

em jogo. 

Até porque as forças ou interesses a serem equilibrados variarão muito 

conforme se trate do meio ambiente natural, do trabalho, cultural ou artificial.  

Evidentemente, depois de dirimida uma lide, o precedente firmado pode 

se transformar em jurisprudência, delimitando o que seja ou não seja meio 

ambiente ecologicamente equilibrado numa dada controvérsia. Nessa hipótese, 

como disse Dworkin (2002, p. 45), o caput do artigo 225 funcionará, 

logicamente, como regra (sempre que um tribunal considerar violado o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à qualidade de vida 

está obrigado a considerar inválido o ato ofensivo), e, substancialmente, como 

princípio (o tribunal deve levar, em consideração, vários outros princípios e 

políticas para determinar se um ato particular, em circunstâncias econômicas, 

naturais ou culturais particulares, desequilibra o meio ambiente do 

demandante).   

 

1.2.3.4. Bem de uso comum do povo 
 

Por força do artigo 225 da Constituição, o meio ambiente é bem de uso 

comum do povo. Nesse diapasão, é um tipo constitucional de bem de uso 

comum do povo, que não se confunde com aquele previsto na legislação civil. 
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É que o artigo 98 do Código Civil brasileiro, de 2002, dispõe que são 

públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 

direito público interno e, no seu art. 99, I, prescreve que, entre os bens 

públicos, estão os bens de uso comum do povo, os quais, ao teor do art. 100, 

são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 

determinar. 

Como destaca Leme Machado (2003, p. 89), quando o artigo 225 

estabelece o meio ambiente como bem de uso comum do povo, “o Poder 

Público passa a figurar não como proprietário dos bens ambientais – águas, ar 

e solo, fauna e florestas, patrimônio histórico -, mas como gestor ou gerente, 

que administra bens que não são dele e, por isso, deve explicar 

convincentemente sua gestão”.  

Dessa maneira, ao bem ambiental não se aplicam as disposições do 

Código Civil, de 2002, relativas à titularidade aos bens de uso comum do povo. 

Já que o meio ambiente, em todas as suas acepções, pertencem ao povo, 

sendo o Poder Público apenas o seu gestor.  

Na gestão dos bens de uso comum são importantes as contribuições da 

Economia. Eles são conhecidos pela expressão inglesa common-pool-resource 

(CPR) ou common property resource, algo que pode ser traduzido como 

recursos de propriedade comum. 

Esse tipo de bem consiste num recurso natural (água, o ar, bosques) ou 

feito pelo homem (um sistema de irrigação, por exemplo), cujas características 

tornam quase impossível determinar o número de beneficiados. A fácil 

subtração desses recursos causa problemas de abuso de seu uso, sendo 

necessário amiúde o controle da sua utilização para permitir a durabilidade de 

tais bens.    

Os bens de uso comum do povo podem ser geridos pela União, Estados, 

Municípios, por grupos comunais ou por empresas privadas, porém é, 

particularmente, problemático a gestão de bens de livre-acesso, como o ar (a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas de Mudanças Climáticas constitui um 

bom exemplo de como enfrentar o problema cooperativamente). 
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Estudando sob a perspectiva econômica, Elinor Ostrom (2003) contribuiu 

para os estudos dos bens comuns, demonstrando que não existem só as 

alternativas de estatização ou privatização. Ela observou que há exemplos 

muito eficientes de propriedade comum auto-organizada desse tipo de 

recursos, que contradizem a tese bastante difundida, conhecida como tradedy 

of commons13, de que sem a privatização ou estatização o colapso é o destino 

certo desses bens. 

O artigo 225, ao se referir ao meio ambiente como bem de uso comum 

do povo, traz balizas jurídicas que devem regular a gestão dos bens ambientais 

comuns, observadas as características de cada recurso natural ou humano, 

cuja titularidade é do povo.        

 

1.2.3.5. Desenvolvimento sustentável: dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

 
Finalmente, fechando o caput do art. 225, encontra-se o núcleo do 

direito sustentável: o dever de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida para as presentes 

e futuras gerações. 

A peculiaridade da proteção ao meio ambiente é que ele não reproduz 

contexto mais usual de surgimento dos direitos fundamentais, consistente na 

tentativa de impor limites ao Estado na liberdade das pessoas (direitos 

individuais) e no dever do Estado de prestar serviços em prol da igualdade de 

oportunidades (direitos sociais). 

Na primeira parte do caput artigo 225, o meio ambiente equilibrado 

essencial à saudável qualidade de vida ainda está vinculado aos direitos 

individuais, pois decorreria do direito à saúde, à vida e à dignidade humana. 

Contudo, quando a segunda parte do caput artigo 225 estabelece o 

dever do Poder Público e da coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações, o enunciado normativo constitucional inaugura 

mudança paradigmática, porque impõe, por ficção jurídica, o meio ambiente e 

as gerações futuras como sujeito de direito.   
                                                             
13 Título de um artigo científico publicado na revista Science, de autoria de Garret Hardin, que 
defendia essa conclusão (OSTROM, 2003).  
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Esse dever fundamental possui uma debilidade natural14, porque, por 

razões óbvias, os ofendidos (meio ambiente e as gerações futuras) não podem 

fisicamente ir a juízo questionar a agressão. O questionamento sempre é feito 

através de pessoas ou instituições humanas presentes – justamente a quem o 

dever constitucional é dirigido.   

Os sujeitos passivos da obrigação de respeito ao meio ambiente são o 

Poder Público, expressão genérica que se refere a todas as entidades 

territoriais públicas (SILVA, 2004, p. 49), esclarecendo Benjamin (2007, p. 112) 

que são abrangidos verticalmente nos três níveis da federação (União, Estados 

e Municípios), horizontalmente nos três Poderes (Legislativo, Executivo e 

Judiciário), e a coletividade como um todo e individualmente, inclusive as 

pessoas jurídicas de direito privado. 

O trecho destacado do caput do artigo 225 nada fala sobre 

desenvolvimento econômico, mas é fato que sua redação reproduz a definição 

do Relatório Brudtland. Entretanto, é bom destacar, que o Relatório Brudtland 

fala em tornar o desenvolvimento o que ele não é, isto é, torná-lo sustentável. 

Por isso, entende-se que a parte final do artigo 225 trata o desenvolvimento 

sustentável preponderantemente como norma autônoma, o qual não se 

confunde com o outro aspecto do desenvolvimento sustentável, que será 

analisado posteriormente.   

Leff (2006, p. 133)  afirma que a sustentabilidade ecológica é “um critério 

normativo para reconstrução da ordem econômica, como uma condição para 

sobrevivência humana e para o desenvolvimento durável; problematiza as 

formas de conhecimento, os valores sociais e as próprias bases da produção, 

abrindo uma nova visão do processo civilizatório”.  

Da mesma forma que há diversas espécies de meio ambiente, a 

sustentabilidade, referindo-se a ele, possui vários aspectos. 

                                                             
14 Benjamin observa que o estudo desse dever fundamental é pouco estudado pela doutrina: 
“Quando se fala em proteção constitucional da Biosfera e de seus processos essenciais, a 
primeira categoria de que se lembra é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
característica do constitucionalismo reformado. Ora, tão importante – mas pouco explorada em 
comentários – é a previsão de deveres constitucionais direcionados à tutela ambiental, em 
favor dos próprios cidadãos e futuras gerações, ou ainda da própria natureza” (2007, p. 112).  
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O aspecto econômico da sustentabilidade busca a eficiência na alocação 

e gestão dos recursos; o social, busca desenvolver uma nova espécie de 

relacionamento com o ambiente; o cultural, re-valoriza as formas sustentáveis 

de vida; o espacial, volta-se para uma configuração de cidades em sintonia 

com o ambiente; e o ecológico, intensifica políticas para enfrentar os danos ao 

ambiente.   

Como se dirige ao futuro, a citada norma tem claro objetivo de controlar 

políticas públicas ligadas à gestão ambiental que permitam a durabilidade dos 

recursos do meio ambiente de forma contínua para as gerações futuras. Gerir 

implica na necessidade de prestações de fazer e não fazer por parte do Poder 

Público e da Coletividade.  

Eli da Veiga (2007, p. 67-68) enumera os doze graves desafios para 

efetivar o meio ambiente sustentável. Quatro decorrentes da destruição ou 

perda de recursos naturais: habitat, fontes protéicas, biodiversidade e solos. 

Três alusivos aos limites naturais: energia, água doce e capacidade 

fotossintética. Três acerca de artifícios nocivos: químicos tóxicos, espécies 

exóticas e gases de efeito estufas ou danosos à camada ozônio. Por fim, dois 

últimos referentes à população humana: seu crescimento e suas aspirações de 

consumo. 

A despeito da multiplicidade de aspectos e da generalidade do conceito 

de desenvolvimento sustentável, é possível utilizar como método comum de 

avaliação da sustentabilidade o procedimento denominado SPIR (State, 

Pressure, Impact and Response), criado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – PNUMA (EGLER, 2008, p. 452). 

O método SPIR consiste na divisão em quatro etapas da avaliação da 

sustentabilidade. Primeiro, descreve-se o estado (state) de determinado 

território utilizado pelo homem, de modo a estabelecer a linha base (base line). 

Em seguida, identifica-se as atividades humanas que afetam o meio ambiente 

(pressure) e os efeitos que essas atividades provocam no espaço (impact). Por 

fim, planeja-se quais são as possíveis soluções tendo por objetivo a 

sustentabilidade (response). 



 51 
 

O método referenciado tem a vantagem de ser aplicável a todas as 

aéreas da atividade humana e o meio ambiente, trazendo implícita a idéia de 

transição de um desenvolvimento econômico tradicional para um 

desenvolvimento sustentável. 

Adicionalmente, o método SPIR permite a aplicação menos subjetiva da 

norma jurídica de sustentabilidade, vinculando as políticas públicas ligadas ao 

planejamento econômico e ecológico. 

A capacidade do poder público e da coletividade de administrar e 

cumprir esses hercúleos desafios é quem dará o grau de efetividade da parte 

final do art. 225 da Constituição.   
 

1.2.3.6. Regras para efetivar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado 

 
Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a Constituição estabelece, no § 1º do artigo 225, 

deveres ao Poder Público (exclui a coletividade), que são regras, e não 

princípios, que devem ser interpretadas e ponderadas somente com o objetivo 

de maximizar a norma que pretende tornar eficiente.  

Realmente, o caput do artigo 225 se refere tanto ao direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado quanto ao dever do Poder Público e 

da coletividade de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

Ao seu turno, o § 1º do artigo 225 estabelece normas nele elencadas 

para efetivar, apenas, o direito referido no caput, que é o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.    

Assim, é dever do Poder Público:   

a) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

b) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 

de material genético;  

c) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
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alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção;  

d) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;  

e) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente;  

f) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

g) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade. 

 

As normas acima referidas são preponderamente regras e, se sua 

aplicação no caso concreto exigir ponderações, ela deve ser feita objetivando 

maximizar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, e não reduzindo seu âmbito de aplicação. Dessa feita, a dimensão 

de peso na interpretação do § 1º deve pender para a satisfação do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado por expressa disposição 

Constitucional15.    

 

1.2.3.7. Normas específicas para assegurar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento 
sustentável 

 

As disposições contidas, nos §§ 2º a 6º do artigo 225, são normas 

comuns na aplicação da regra constitucional que assegura o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e do dever do Estado e da coletividade 

                                                             
15 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.540-1, todavia, o STF empreendeu uma 
interpretação razoável do § 1º, II, do artigo 225 ponderando-a com a livre iniciativa e o 
desenvolvimento nacional. 
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(BENJAMIN, 2007, p. 114) de promover o desenvolvimento sustentável para as 

futuras gerações. 

Os §§ 2º e 3º do artigo 225 dispõem sobre a regra geral do poluidor-

pagador (§3º), fixando dever especial para aquele que explorar recursos 

minerais, o qual fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

da lei (§ 2º). 

Assegura a sustentabilidade e o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado a intitulação da Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira como patrimônio 

nacional.  

A utilização desse patrimônio nacional, inclusive para fins econômicos, é 

permitida pelo § 4º, quando estabelece que sua utilização far-se-á, na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

Note-se que a utilização sob exame deve acontecer, na forma da lei, e 

não na forma de legislação infralegal. Quem disciplina o uso sustentável da 

Floresta Amazônica brasileira, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal 

Mato-Grossense e da Zona Costeira é a Medida Provisória nº 2.186-16, de 

23.08.2001. 

O § 5º, a sua vez, torna indisponíveis as terras devolutas ou 

arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 

dos ecossistemas naturais. 

Finalmente, dado o caráter essencialmente arriscado para 

sustentabilidade e para o equilíbrio ecológico, o § 6º atribui competência à lei 

federal a definição da localização das usinas que operem com reator nuclear, 

sem o que não poderão ser instaladas. 

 

1.2.4. O segundo aspecto: desenvolvimento sustentável como 
resultado de ponderação 

1.2.4.1. Restrições ou Limites  
 

Juridicamente, como visto, o desenvolvimento sustentável está previsto 

no artigo 225 da Constituição. Mas esse é o único aspecto do desenvolvimento 
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sustentável? O desenvolvimento e a sustentabilidade devem ser abordados 

como um comando único? Ou como princípios antagônicos, exigindo a 

ponderação de desenvolvimento e sustentabilidade?    

Essas questões remetem ao problema das restrições aos direitos 

fundamentais, explicados, de acordo com Alexy (2008, p. 277/280), por duas 

teorias denominadas teorias internas e teorias externas.  

Para a teoria externa (Aussentheorie), o conceito de restrição sugere 

duas coisa distintas (direito e restrição), que mantêm uma relação do tipo 

especial: a de restrição. Nesse caso, ter-se-ia a existência de um direito 

propriamente dito, ainda não restringido, e o produto que resultaria do 

acréscimo das restrições a esse direito, o direito restringido (GARCIA, 2008, p. 

290). 

De acordo com a teoria externa, continua Garcia, “não haveria uma 

relação necessária entre direito e restrição: a relação seria criada a partir de 

uma necessidade externa ao direito, voltada à compatibilização de diferentes 

direitos individuais ou de direitos individuais com bens coletivos” (GARCIA, 

2008, p. 290).      

Em sentido oposto, explica Garcia (2008, p. 290) que a teoria interna 

(Innertheorie) defende que não existiriam duas coisas, mas tão somente uma: o 

direito com determinado conteúdo. As dúvidas com relação aos limites do 

direito não são dúvidas quanto à conveniência de sua limitação, mas acerca do 

seu conteúdo. 

Alexy (2008, p. 278) lembra que a polêmica entre a teoria interna e a 

teoria externa não é meramente acadêmica. “Alguém que defenda que uma 

teoria individualista de Estado e de sociedade tenderá mais à teoria externa, 

enquanto alguém para o qual o importante é o papel de membro ou participante 

de uma comunidade tenderá mais a teoria interna”.  

 No tema sob exame, tomada a perspectiva externa, haveria o direito 

fundamental de liberdade de agir (art. 5º, II), da livre iniciativa (caput do art. 

170) e do desenvolvimento (art. 3º, III). De outra banda, a restrição a esses 

direitos pelo dever coletivo e do Estado à proteção e preservação do meio 
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ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações 

(caput do art. 225 e art. 170, VI, da Constituição). 

Sob a perspectiva interna, essas normas constitucionais conjuntamente 

interpretadas estabeleceriam apenas um direito com conteúdo limitado, o qual 

pode ganhar a denominação de síntese de norma jurídica do desenvolvimento 

sustentável.  

Entende-se que a perspectiva externa de análise traz importantes 

resultados pragmáticos, tendo em vista que delimitar o conteúdo do direito 

fundamental à livre iniciativa é sopesá-lo, no caso concreto, com o dever 

fundamental à defesa do meio ambiente e permitir maior transparência da 

decisão eventual sobre o assunto. Contudo, adotando unicamente essa ótica, 

estar-se-ia desconsiderando uma importante faceta do desenvolvimento 

sustentável, qual seja: a de impedir, abrupta ou gradualmente, que 

determinados tipos de atividades econômica continuem sendo praticadas da 

mesma maneira econômica e ambientalmente insustentável.  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto 

Ambiental sobre o Meio Ambiente (RIMA), por exemplo, representam, à 

perfeição, a norma do desenvolvimento sustentável, no seu aspecto de regra, e 

não como resultado de um conflito de normas autônomas. Igualmente, a 

exigência de que o projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo indique as 

razões pelas quais sua atividade contribuirá para o desenvolvimento 

sustentável frisa o mesmo aspecto dessa norma constitucional.   Enfim, toda a 

regulação ambiental da atividade econômica é fundada na regra do 

desenvolvimento sustentável, aplicada considerando-se todos os seus 

aspectos (social, cultural, ecológico, econômico, espacial e ecológico) .  

Normalmente, o resultado da ponderação de princípios da livre iniciativa 

e da defesa ao meio ambiente reafirma o desenvolvimento sustentável como 

norma autônoma. O debate travado à luz da ponderação, parte do pressuposto 

de que algum dos aspectos do desenvolvimento sustentável não foi atingido 

pela atividade econômica sub judice. O Judiciário, assim, debruça-se sobre a 

parte litigiosa da querela e pondera se, em confronto com outros valores 

respeitados pelo empreendimento, seria razoável ou não anular o ato 
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administrativo levado a juízo, a exemplo do que ocorreu com o leading case do 

STF, proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 35.50-1, a ser 

examinado no tópico seguinte.       

Por isso, é que a norma do desenvolvimento sustentável possui, 

essencialmente, dupla face: de um lado, ela é norma autônoma que regula ou 

proíbe de atividades insustentáveis econômica e ambientalmente; de outro, ela 

é a norma de conduta alcançada através da ponderação de princípios do 

desenvolvimento econômico e da defesa do meio ambiente obtido em uma 

situação concreta.  

 

1.2.4.2. Desenvolvimento sustentável como fator de obtenção 
do justo equilíbrio 

 
Foi utilizando a ponderação que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

sessão plenária, que o desenvolvimento sustentável é fator de obtenção do 

justo equilíbrio da livra iniciativa com a defesa do meio ambiente.   

No julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.540-1, a Corte Suprema entendeu que o 

desenvolvimento sustentável é princípio eminentemente constitucional, que 

representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da 

economia e as da ecologia16 (BRASIL, 2006). 

                                                             
16 Também, nesse mesmo sentido, entendendo que o desenvolvimento sustentável seria o 
resultado da ponderação de livre iniciativa com a proteção ambiental, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região decidiu que “O art. 225 da Constituição Federal consagrou como 
obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O 
princípio do desenvolvimento sustentável está consagrado 
expressamente na Carta Magna, já que está disposto que o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado deve ser preservado para as 
presentes e futuras gerações. Esse princípio fundamenta-se numa 
política ambiental que não bloqueie o desenvolvimento econômico, 
porém, com uma gestão racional dos recursos naturais, para que a 
sua exploração atenda à necessidade presente sem exauri-los ou 
comprometê-los para as gerações futuras. A proteção do meio 
ambiente não constitui óbice ao avanço tecnológico, pois está 
pautada no conceito de desenvolvimento sustentável. Assim, a 
questão está em permitir a utilização dos recursos naturais, mas assegurando um grau mínimo 
de sustentabilidade na utilização dos mesmos.” (BRASIL, 2005) 
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No julgamento referenciado, discutiu-se a constitucionalidade de 

modificação feita pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 200117, 

na parte em que alterou o 4º do Código Florestal18 (Lei 4.771, de 15 de 

setembro de 1965). A indigitada medida provisória autorizou a “supressão” de 

área de preservação permanente mediante procedimento administrativo.    

Para o Procuradoria-Geral de República, ao fazê-lo, a medida cautelar 

deveria ser deferida, porque a medida provisória violou o art. 225, § 1º, III, da 

Constituição, que estabelece que, para assegurar a efetividade do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público definir, em 

todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

                                                             
17 A redação dada pela MP 2.166-67/2001 ao art. 4º Código Florestal foi a seguinte: 
“Art. 4º A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e 
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto. 
§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 
ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou 
municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 
§ 2º A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana, 
dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua 
conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia 
do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. 
§ 3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto 
ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. 
§ 4º O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para a 
supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e 
compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. 
§ 5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de que 
tratam, respectivamente, as alíneas c e f do art. 2º deste Código, somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública. 
§ 6º Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo 
empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, cujos 
parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. 
§ 7º É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para 
obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a 
manutenção a longo prazo da vegetação nativa.” 
18 Eis a redação original do art. 4º do Código Florestal:  
“Art. 4º. Consideram-se de interesse público:  
a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada 
conservação e propagação da vegetação florestal;  
b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação 
florestal;  
c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a 
vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e 
transformação.”  
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somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.   

O Ministério Público Federal entendeu que a supressão de área de 

preservação permanente por procedimento administrativo, autorizada pela 

medida provisória, dispõe de forma colidente com o dispositivo constitucional, 

dispondo que tais espaços são suprimíveis somente através de lei. Logo, pediu 

a liminar, porque, com base na referida medida provisória, o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA estava prestes a permitir que a autoridade local 

suprimisse a vegetação de uma área de preservação permanente para fins de 

mineração.  

Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente defendeu a 

constitucionalidade da medida provisória, pois, na sua ótica, a Constituição 

exigiria lei somente para supressão do espaço territorial da área de 

preservação permanente, e não para supressão de vegetação, sendo correta a 

nova legislação que permite essa possibilidade através de procedimento 

administrativo. 

Analisando o caso, a maioria do Pleno da Suprema Corte acompanhou o 

voto do relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.540-1, ministro Celso 

de Melo, entendendo que a medida provisória não ofende o art. 225, § 1º, III, 

da Constituição, porquanto a interpretação harmoniosa com o desenvolvimento 

sustentável é a que entende que a supressão de vegetação por procedimento 

administrativo não foi vedada pela Constituição, mas tão somente a supressão 

de espaço territorial. 

Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio e Carlos Aires Brito, que 

deferiam a liminar, requerida pela Procuradoria-Geral da República, 

entendendo como regra imponderável o enunciado normativo do art. 225, § 1º, 

III. 

O interessante da controvérsia é que, a rigor, não se estava discutindo 

princípios, mas uma regra constitucional destinada a proteger espaços 
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territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos (Áreas de 

Preservação Permanente19, Unidades de Conservação20 e Reserva Legal21). 

O desenvolvimento sustentável foi utilizado como defesa da 

interpretação de uma regra defendida pelo relator como sendo a que melhor 

harmoniza a atividade econômica com a ecologia. Não foi utilizado, portanto, 

para ponderar valores de uma controvérsia sem regras claras prefixadas pela 

Constituição.  

Barroso (2009, p. 319) chamou de eficácia interpretativa esse efeito 

jurídico dos princípios. Diz que “a eficácia dos princípios constitucionais, nessa 

acepção, consiste em orientar a interpretação das regras em geral 

(constitucionais ou infraconstitucionais), para que o intérprete faça a opção, 

dentre as possíveis exegeses para o caso, por aquela que realiza melhor o 

efeito pretendido pelo princípio constitucional pertinente”.  

Como o princípio constitucional pertinente é o desenvolvimento 

sustentável, que pretende ser o melhor resultado da ponderação de princípios 

colidentes da livre iniciativa e proteção ambiental, ele seria insuficiente para 

indicar a interpretação mais correta, pois, a rigor, através do desenvolvimento 

sustentável a Constituição exige que os dois valores sejam contemplados.  

Isto é, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a celeridade e a 

casuística da autoridade administrativa local para autorizar a supressão de 

vegetação de área de preservação permanente atenderiam mais ao 

desenvolvimento e à sustentabilidade, do que aguardar o processo lento e 

distanciado do Legislativo para suprimila.  

                                                             
19 Segundo o art. 1º, § 2º, II, do Código Florestal, área de preservação permanente é área 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
20 A Lei 9.985, 18 de julho de 2000, em seu art. 2º, I, estabelece que unidade de conservação é 
o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. 
21 O art. 1º, § 2º, III, do Código Florestal, dispõe que reserva legal é área localizada no interior 
de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao 
uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, 
à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas 
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Entre as duas exegeses possíveis, adotou-se aquele que pretende 

conjugar desenvolvimento (celeridade no exame da supressão da vegetação 

de área de preservação permanente) e a sustentabilidade (necessidade de 

autorização da autoridade ambiental competente, conforme os requisitos 

estabelecidos na medida provisória entre os quais se inclui o baixo impacto 

ambiental). 

Não seria nada absurda a ponderação feita pelo Supremo Tribunal 

Federal, se não houvesse a regra constitucional, de que a supressão do 

espaço territorial e de seus componentes especialmente protegidos ocorresse 

somente através de lei.  

Dizer que a supressão do espaço é tarefa de competência da lei, mas a 

supressão da vegetação, não o seria, é empreender, no mínimo, uma 

interpretação restritiva dessa expressão, na medida em que a vegetação é 

componente essencial da área de preservação permanente.  

A vegetação de uma área de preservação permanente tem a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas, como define o próprio Código 

Florestal.  

Se há um componente essencial a área de preservação é a sua 

vegetação e é por isso que o art. 225, § 1º, II, da Constituição estabelece 

competência ao Legislativo para suprimir os componentes de espaço 

especialmente protegido para dar eficácia ao princípio do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, de modo a não tornar tal supressão banal e ou no 

ritmo do governo vigente.   

A opção constitucional, designando o Legislativo para autorizar essa 

supressão, foi restringida pelo Supremo Tribunal pela ponderação da regra 

com o que foi chamado de princípio do desenvolvimento sustentável, de modo 

a permitir que a Administração tenha o poder de suprimir um componente 

essencial como é a vegetação de uma área de preservação permanente.     

Evidentemente, essa decisão da Suprema Corte não foi de conteúdo, 

legitimando toda e qualquer autorização administrativa em território nacional, 
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para suprimir vegetação em áreas de preservação permanente22. Na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 3.540-1, decidiu-se, apenas, que é formalmente 

constitucional a lei delegar essa função à Administração Pública. Reafirmou-se, 

dessa maneira, a competência da Administração para estabelecer regras sobre 

o que é desenvolvimento sustentável, de acordo com as peculiaridades 

setoriais.  

Todavia, diante da forma que a Constituição brasileira organizou e 

estabeleceu a proteção ao meio ambiente23, é mais adequado utilizar a eficácia 

interpretativa quando não há regras constitucionais específicas sobre o 

assunto. Se as regras do § 1º do art. 225 da Constituição são suscetíveis de 

interpretação à luz de princípios constitucionais, o são somente com relação 

aos princípios constitucionais de direito ambiental, de modo a lhes atribuir à 

eficácia máxima expressamente pretendida pelo indigitado § 1º. A sua vez, o 

desenvolvimento sustentável, segundo o próprio STF, seria o resultado da 

aplicação do método da ponderação da livre iniciativa e desenvolvimento com a 

defesa e a sustentabilidade ambiental. 

Desse modo, compreende-se que a interpretação mais adequada ao 

texto constitucional é aquela que atribui aos parágrafos 1º ao 6º do art. 225, e 

outras normas constitucionais ambientais, a máxima eficácia, de acordo com os 

princípios de direito ambiental, fixados na Constituição.   

Já o desenvolvimento sustentável, utilizado como resultado de 

ponderação, só teria aplicação adequada naqueles casos não previstos no § 1º 

do artigo 225, em que, não havendo normas constitucionais ambientais 

específicas sobre o tema, tivessem que ser resolvidos pela ponderação dos 

valores do desenvolvimento econômico e de livre iniciativa com os valores da 

sustentabilidade e defesa do meio ambiente. 

                                                             
22 Em função da decisão do STF, na ADI 3.540-1, a CONAMA editou resolução disciplinando a 
supressão de vegetação em áreas de preservação permanente. Atualmente, a Instrução 
Normativa IBAMA nº 6, de 07.04.2009, DOU 08.04.2009, dispõe sobre a emissão da 
Autorização de Supressão de Vegetação - ASV e as respectivas Autorizações de Utilização de 
Matéria-Prima Florestal - AUMPF nos empreendimentos licenciados pela Diretoria de 
Licenciamento Ambiental do IBAMA que envolvam supressão de vegetação. 
23 Apesar de a expressão meio ambiente ser redundante, pois o “meio” é o “ambiente”, seu uso 
justifica-se por ter sido essa a expressão utilizada pela Constituição (MACHADO, 2003, p. 137).   
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Essa exegese é compatível com a regra geral de que é dever do Poder 

Público e da coletividade a defesa e a preservação do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

De todo modo, o Supremo Tribunal Federal fez importante 

reconhecimento, de que uma das nuances do desenvolvimento sustentável 

representa a tentativa de equilibrar a atividade econômica com a defesa do 

meio ambiente, numa lide concretamente estabelecida.   

É inserido no contexto do duplo aspecto da norma constitucional do 

desenvolvimento sustentável, que a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças do Clima passará a ser analisada no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 
A CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS DO 

CLIMA 
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2.  A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima 
2.1. A Mudança Climática 

 
De acordo com Alain Foucault (1996, p. 30), chama-se clima de um lugar 

à sucessão de estados que a atmosfera desse mesmo lugar apresenta, junto a 

superfície e no tempo mínimo de 1 ano, sendo que as principais grandezas 

físicas que caracterizam o clima são: a temperatura, a precipitação, a pressão 

atmosférica e a umidade. No sentido amplo, clima designa “o conjunto de 

climas de todos os pontos do planeta”.   

Sérgio Cortizo (2008, p. 363) explica que há distinção entre clima e 

tempo. As condições atmosféricas são instáveis: a temperatura aumenta 

durante o dia e diminui à noite; chove em um dia e no outro faz sol. Tempo é 

como a Meteorologia designa essas condições instantâneas variáveis da 

atmosfera. O clima, por sua vez, não é tão caótico, pois segue um padrão mais 

ou menos regular, característico de uma determinada época e região do 

planeta.    

A mudança global do conjunto de climas do planeta é um dos mais 

importantes desafios ambientais do século XXI.  O planeta Terra passou por 

sucessivas e radicais mudanças climáticas durante sua história de 4,5 bilhões 

de anos. Longos períodos de clima estável foram sucedidos por glaciações e 

efeitos estufas. Tais oscilações climáticas fazem parte da dinâmica natural da 

Terra e foi através delas que foi possível a evolução das espécies, no sentido 

darwiniano do termo (LIMIRO, 2009, p. 19).   

Há fortes evidências científicas, porém, de que isso se deve ao aumento 

da concentração de determinados gases na atmosfera – causa direta da 

intensificação do efeito estufa. 

O efeito estufa refere-se ao processo físico pela qual a presença de 

gases atmosféricos faz com que a terra mantenha uma temperatura de 

equilíbrio maior do que teria casos estes gases estivessem ausentes. 

A atmosfera da Terra é composta por diversos gases: 99% constituída 

por nitrogênio (N2) e oxigênio (O2). Entretanto, esses gases não possuem a 

característica de absorção da radiação infravermelha, provocadora do 

denominado efeito estufa (ARAÚJO, 2007, p. 7; LIMIRO, 2009, p. 20).  
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Os denominados gases de efeito estufa - GEE são os que absorvem a 

radiação, impedindo que a energia irradiada do nosso planeta dissipe-se para o 

espaço livremente, o que tornaria a Terra um lugar frio e estéril como Marte 

(ARAÚJO, 2007, p. 7). Assim, sem efeito estufa não há vida (FRANGETO e 

GAZANI, 2002, p. 23). 

Os principais GEE são: (i) dióxido de carbono (CO2); (ii) metano (CH4); 

(iii) óxido nitroso (N2O); (iv) hexafluoreto de enxofre (SF6); (v) família dos 

hidrofluorcarbonos (HFCs); e (vi) família dos perfluorcarbonos (PFCs). São 

esses gases que são relacionados no Anexo A do Protocolo de Quioto.24 

Há também outros GEE, à base de clorofluorcarbonetos (CFCs), que 

são excetuados do Protocolo de Quioto, pois são previstos no Protocolo de 

Montreal, talvez o tratado de direito ambiental mais bem sucedido da história25, 

cujo objetivo é a proteção da camada de ozônio (SDO). 

Embora o efeito estufa seja essencial à vida, sua intensificação pode 

causar mudança climática de tal monta que pode mudar drasticamente o meio 

ambiente atual.  

Para examinar as causas do aquecimento global, em 1988, a partir de 

uma iniciativa da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) e com apoio do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), foi criado o 

Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, da sigla em inglês IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change).26 

O IPCC não pesquisa nem monitora diretamente os dados relativos ao 

clima. “Os relatórios do IPCC são uma compilação do estado da arte nas 

diversas áreas do conhecimento relativas à mudança global do clima” 

(FRONDIZI, 2009, p. 12). 

                                                             
24 Existem outros gases de efeito estufa,tratados no Protocolo de Montreal, de 1990, e sua 
emendas, entretanto, o Protocolo de Montreal não faz parte da presente dissertação.  
25 Como destaca Ana Casara: “Com 20 anos completados, alcançou a proeza, de em tempo 
recorde, reduzir de 1,1 milhão para 70 mil toneladas o consumo mundial de clorofluorcabonos 
(CFCs), os principais vilões da camada de ozônio, antes mesmo de 2010, quando  será 
proibida a produção desses gases” (2009, p. 210).  
26 Conferir no site: www.ipcc.ch/ acesso: 20.10.2009. 
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Até o momento, já foram divulgados quatro Relatórios de Avaliação 

abrangendo os impactos27, vulnerabilidade28, adaptação29 e mitigação30 da 

mudança global do clima, respectivamente, em 1990, 1995, 2001 e 2007.  

O IPCC detectou que, nos últimos 100 anos, por exemplo, registrou-se 

um aumento de aproximadamente 0,7 grau centígrado na temperatura média 

da superfície da Terra (FRONDIZI, 2009, p. 8).  

Avaliações do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 

(IPCC) relacionaram o aumento da temperatura global com as atividades 

desenvolvidas por seres humanos (atividades antrópicas), decorrentes 

principalmente da queima de combustíveis fósseis, notadamente carvão 

mineral, derivados de petróleo e gás natural, acentuadas a partir da Revolução 

Industrial (LIMIRO, 2009, p. 22). 

Essa queima ocorre nos usos doméstico e comercial, nas atividades de 

transporte, de geração de energia, na indústria e na agricultura (GORE, 2006, 

p. 28).  
 

2.2. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
 

Objetivando “estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa do 

sistema climático” (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 129), foi celebrada, em 

Nova York, em 09.05.1992, a Convenção-Quadro31 das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima - CQNUMC. 

                                                             
27 Impacto são “os efeitos da mudança global do clima sobre sistemas naturais e humanos. 
Dependendo da consideração referente à adaptação, pode-se distinguir entre impactos 
potenciais (todos os impactos que podem ocorrer considerando uma projetada mudança no 
clima, sem considerar adaptação) e impactos residuais (os impactos da mudança global do 
clima que podem ocorrer depois da adaptação)” (FRONDIZI, 2009, p. 102). 
28 Vulnerabilidade é “o grau de suscetibilidade ou incapacidade de um sistema para lidar com 
os efeitos adversos da mudança global do clima, inclusive a variabilidade climática e os 
eventos extremos de tempo. A vulnerabilidade é uma função do caráter, magnitude e ritmo da 
mudança global do clima e da variação a que um sistema está exposto, sua sensibilidade e sua 
capacidade de adaptação” (FRONDIZI, 2009, p. 106).  
29 Adaptação “é a capacidade de um sistema de se ajustar à mudança do clima (inclusive à 
variabilidade climática e aos eventos extremos de tempo), moderando possíveis danos, tirando 
vantagem das oportunidades ou lidando com as conseqüências” (FRONDIZI, 2009, p. 98).  
30 Mitigação é “a intervenção antrópica para reduzir as emissões de GEE por fontes ou 
aumentar as remoções por sumidouro de CO2” (FRONDIZI, 2009, p. 102). 
31 Alexandre Kiss contextualiza a finalidade dos tratados-quadro: “Uma outra técnica que 
permite a evolução do direito internacional do meio ambiente é aquela dos  tratados-quadro. Os 
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A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi 

incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo nº 1, de 

03.02.1994 e pelo Decreto nº 2.652, de 1º.02.1997, 

Segundo o artigo 2º da Convenção-Quadro, a estabilização das 

emissões de GEE pelo ser humano “deverá ser alcançada num prazo que 

permita aos ecossistemas se adaptarem naturalmente à mudança do clima, 

que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita 

ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável” (SCHMIDT 

e FREITAS, 2008, p. 129). 

Como se observa, por norma expressa na Convenção-Quadro, o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado depende do controle das emissões de 

GEE na atmosfera, uma vez que o sistema climático designa a totalidade da 

atmosfera, hidrosfera, biosfera e geosfera e suas interações (FRONDIZI, 2009, 

p. 105).   

As normas da Convenção-Quadro, portanto, pretendem assegurar o 

direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado essencial à saudável qualidade de vida, previsto no artigo 225 da 

Constituição brasileira, sendo assim compatíveis com o ordenamento jurídico.   

Além disso, o controle de mudança climática e das emissões do GEE, 

previsto na Convenção-Quadro, se enquadra também como direito 

fundamental, pois, ao teor do § 2º do artigo 5º da Constituição, os direitos e as 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Embora seja pouco discutível que as normas da Convenção-Quadro ora 

analisada trate de tema reservado pela Constituição como direito fundamental, 

a hierarquia das normas previstas em tratados de direitos humanos tem gerado 

muitas discussões no âmbito judicial e acadêmico (adensadas pelo advento da 

                                                                                                                                                                                   
Estados que desejam trazer um melhoramento ao estado do meio ambiente num domínio 
determinado elaboram uma convenção pela qual se empenham em cooperar e colocar os 
grandes princípios de ação. As modalidades precisas de suas obrigações são, então, 
determinadas pelos  protocolos adicionais, ou seja, tratados que têm uma existência jurídica 
independente no que concerne às condições de sua entrada em vigor e de sua aplicação. Se, 
em regra geral, esses instrumentos são destinados às Partes da convenção principal, em 
certos casos, os Estados não-Parte a esta última podem aderir aos protocolos adicionais…” 
(SOUZA, 2007, p. 18).  



 68 
 

Emenda Constitucional 45, de 2004, que criou § 3º no artigo 5º, atribuindo ao 

Congresso Nacional a faculdade de equiparar os tratados de direitos humanos 

às emendas constitucionais), destacando-se quatro correntes principais. 

 

2.2.1. A hierarquia dos tratados de direitos humanos 
2.2.1.1. Norma supraconstitucional 

 
A primeira corrente advoga a tese que os tratados de direitos humanos 

teriam hierarquia superior a Constituição.  

Para esse ponto de vista, considerando que o constitucionalismo 

moderno é fenômeno que surgiu justamente para resguardar os direitos 

fundamentais, não haveria sentido que as Constituições nacionais, em nome 

da soberania estatal, pudessem dispor de forma contrária aos direitos 

fundamentais, os quais seriam inerentes a condição humana (CAMPOS, 1991, 

p. 357).  

No caso da Constituição brasileira, Celso de Albuquerque Mello (1999, 

p. 25-26) entende que a interpretação da supraconstitucionalidade é adequada, 

na medida em que seu art. 5º, § 2º32, constituiria uma ressalva da própria Carta 

aos direitos humanos nela não previstos. 

Nessa linha de entendimento, a supraconstitucionalidade serviria como 

uma cidadania internacional33 a um Direito Comunitário, garantindo para todas 

as pessoas que, mesmo havendo mudança de governos e de constituições, 

seus direitos humanos permaneceriam incólumes, por força das convenções 

internacionais. 

                                                             
32 O artigo 5º, § 2º, dispõe que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
33 Michael Foucault expressou assim sua idéia de cidadania internacional: “Existe um 
cidadania internacional que tem seus direitos, seus deveres e que se empenha em erguer-se 
contra todos os abusos do poder, qualquer que seja seu autor, quaisquer que sejam suas 
vítimas. Afinal de contas, somos todos governados e, a este título, solidários. Porque 
pretendem se ocupar da felicidade da sociedade, os governos se arrogam o direito de 
computar entre os lucros e as perdas as infelicidades dos homens que suas decisões 
provocam e suas negligências permitem. É um dever dessa cidadania internacional 
insistentemente levar aos olhos e ouvidos dos governos as infelicidades dos homens pelas 
quais não é verdade que os governos não sejam responsáveis. A infelicidade dos homens não 
devem jamais ser um resquício mudo da política, ela fundamenta um direito absoluto de se 
erguer e se dirigir àqueles que detêm o poder” (1993, p. 77).   
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Outro argumento, em favor da supranacionalidade, é o artigo 4º, II, da 

Constituição, dispondo que, nas relações internacionais, o Brasil rege-se pela 

prevalência dos direitos humanos, a indicar a supremacia de tais normas pelo 

seu conteúdo de proteção aos direitos humanos.34 

Adotando uma linha intermediária da supraconstitucionalidade, Siqueira 

Castro (2005, p. 153) opina que a Constituição permite duas conclusões: “em 

primeiro lugar, faz albergar a ordem constitucional pátria direitos de conteúdo 

novo e diverso daqueles elencados no art. 5º da atual Constituição, que já 

tenham sido contemplados em tratados internacionais subscritos anteriormente 

à promulgação da novel Lei Maior ou que venham a ser previstos em tratados 

celebrados ou a serem celebrados antes após o advento da Carta de 1988. Por 

outro lado, passam a integrar o sistema jurídico com superior hierarquia das 

normas constitucionais, quaisquer ampliações ou extensões de direitos 

irradiados da ordenação internacional”.     

Consequentemente, a supraconstitucionalidade dos tratados de direitos 

humanos passaria, necessariamente, pela limitação da soberania dos países e 

pela relativização do princípio da supremacia constitucional35.    

   

2.2.1.2. Norma constitucional 
 

Sem fazer tal exigência quanto à reconfiguração da soberania e da 

hierarquia da Constituição, os que defendem a natureza constitucional dos 

tratados internacionais de direitos fundamentais fazem uma leitura diferente da 
                                                             
34 Fábio Konder Comparato (1996, p. 282), comentando o § 2º do art. 5º da Carta de 1988, 
conjugando-o com o inc. II do art 4º da mesma Carta, afirma: “O sentido desta última 
declaração de princípio parece ser o da supremacia dos direitos humanos sobre quaisquer 
regras decorrentes da soberania internacional de nosso País, considerada esta como 
independência em relação a outros Estados e como poder, em última instância, para decidir 
sobre a organização de competências no plano interno. Tal significa, segundo a melhor 
exegese, que o Brasil reconhece a inaplicabilidade, para si, em matéria de direitos humanos, 
do princípio de não-ingerência internacional em assuntos internos (Carta das Nações Unidas, 
art. 2º, alínea 7). A proteção aos direitos fundamentais do homem é, por conseguinte, 
considerada assunto de legítimo interesse internacional, pelo fato de dizer respeito a toda a 
humanidade”. 
35 É o que observa Mazzuoli (2002, p. 175): “pode-se concluir que não há conceito mais alheio 
ao da proteção internacional dos direitos humanos que o conceito tradicional de soberania. São 
irreconciliáveis os conceitos de “soberania” e “direitos humanos”, o que implica 
necessariamente a abdicação ou afastamento daquela noção em prol da proteção dos seres 
humanos protegidos, a menos que se remodele o conceito para passar a dizer respeito à 
cooperação internacional dos Estados em prol de finalidades comuna”. 
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disposição do art. 5º, § 2º, da Constituição. Julgam a ressalva quanto à 

possibilidade de outros direitos e garantias fundamentais como um indicativo 

de que normas dessa natureza teriam o mesmo status constitucional 

(CANÇADO TRINDADE, 1997; PIOVESAN, 1998; LAFER, 2005, p. 16-18).  

Efetivamente, para Cançado Trindade (1997, p. 53), o parágrafo 

segundo do artigo 5º da Constituição fala tanto dos direitos fundamentais 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados quanto dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, sem fazer 

qualquer ressalva quanto à distinção entre um e outro caso. 

Cançado Trindade (1998, p. 88-89), autor da proposta à Assembléia 

Constituinte, em 1987, pela inclusão do atual § 2º do artigo 5º, chega a afirmar 

que “desde a promulgação da atual Constituição, a normativa dos tratados de 

direitos humanos em que o Brasil é parte tem efetivamente nível constitucional 

e entendimento contrário requer demonstração”. 

  Flávia Piovesan (2003, 44-56), também se filiando a tese da natureza 

constitucional dos tratados de direitos humanos, ressalta que eventual conflito 

existente entre a Constituição e novo tratado deve ser resolvido pela aplicação 

da norma mais favorável à ampliação dos direitos fundamentais. Se o acordo 

internacional anterior for mais restritivo que a Constituição, não é por ela 

recepcionado, se for posterior é inconstitucional. 

 

2.2.1.3. Norma ordinária 
 

Noutra perspectiva, o entendimento de que os tratados em geral, 

inclusive os que abordam a temática dos direitos humanos, seriam 

incorporados ao ordenamento jurídico como lei ordinária, configurava-se 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, iniciada com o 

julgamento do Recurso Extraordinário 80.004/SE, relatado pelo ministro Xavier 

de Albuquerque, no Diário de Justiça de 29.12.1977 (BRASIL, 1977). 

O raciocínio baseava-se no argumento de que o tratado é incorporado 

ao ordenamento por decreto legislativo, o qual exige para sua votação maioria 

simples, idêntica a da lei ordinária. Os tratados internacionais, nessa ótica, 
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seriam leis ordinárias, sujeitas à aplicação da regra cronológica lex posterior 

derrogat legi priori para determinar sua revogação. 

Souto Maior Borges (2005, p. 305) defende uma variável da tese de dar 

qualificativo de lei ordinária aos tratados de direitos humanos. Ele concorda 

que as normas internacionais dessa natureza sejam lei ordinária, mas discorda 

que seja adequada a regra de direito intertemporal lex posterior derrogat legi 

priori.  Ao seu ver, o tratado prevalece sobre toda a legislação ordinária 

nacional. Porém, não porque o ato internacional seria hierarquicamente 

superior, mas, sim, porquanto o art. 5º, § 2º, dá preferência à aplicabilidade do 

ato internacional. “O primado da aplicabilidade afasta o conflito internormativo”.   

A argumentação, como se nota, reconhece peso maior a regra 

democrática, consubstanciada no quórum necessário para incorporação do 

tratado no ordenamento jurídico, e a superioridade hierárquica constitucional.  

Essa jurisprudência da Suprema Corte36 permaneceu mesmo com o 

advento da Constituição de 1988, considerando que os tratados internacionais 

continuam a ser incorporados ao sistema por decreto legislativo, ao teor do art. 

49, I, da Constituição.37 

Todavia, em julgamento proferido no Recurso Extraordinário 

466.343/SP, no ano de 2009, o pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu 

modificar sua jurisprudência sobre a incorporação dos tratados de direitos 

humanos, afirmando, à unanimidade, que esses diplomas internacionais são 

superiores a lei ordinária. 
 

2.2.1.4. Norma supralegal  
 

Com efeito, o Recurso Extraordinário 466.343/SP discutiu a 

constitucionalidade da prisão por depósito infiel do veículo alienado 

fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento.  

                                                             
36 Para ver a evolução histórica do STF sobre a incorporação dos tratados, conferir voto do 
ministro Gilmar Mendes, proferido no Recurso Extraordinário 466.343/SP, publicado em 
05.06.2009 (BRASIL, 2009). 
37 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
(…) 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
(...).” 
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O ministro relator, Cezar Peluso, julgou que era inconstitucional a prisão 

por dívida, porque a alienação fiduciária não se equiparava a figura do 

depositário infiel, cuja prisão é excepcionada pelo art. 5º, LXVII, Constituição38. 

Para o ministro Cezar Peluso (BRASIL, 2009), essa afirmação seria 

suficiente para dirimir a questão, não sendo necessária a apreciação da 

natureza jurídica do Pacto de São José da Costa Rica, que autoriza a prisão 

somente por dívidas alimentícias.       

No voto vista, entretanto, o ministro Gilmar Mendes entendeu que para 

apreciar a questão era preciso que o Supremo Tribunal Federal resolvesse a 

questão da incorporação do Pacto de São José da Costa Rica, como tratado de 

direitos humanos.  Por isso, proferiu voto sobre esse tema, não aderindo a 

nenhuma das teses acima examinadas na presente dissertação. Para Gilmar 

Mendes, antes ou depois do advento da EC 45/2004, os tratados de direitos 

humanos teriam natureza de norma supralegal, que é superior a toda a 

legislação infraconstitucional.39 

Essa posição intermediária, entre o reconhecimento do caráter 

constitucional e o de lei ordinária dos tratados de direitos humanos, foi 

declaradamente adotada pelo ministro Gilmar Mendes, porque, na sua visão, 

inexiste a hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos 

humanos, tendo em vista que as sobreditas convenções internacionais foram 

inseridas na competência do Superior tribunal de Justiça, órgão responsável 

pela unificação da legislação federal (art. 105, III, “a”40) e não são objeto de 

                                                             
38 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
(…)”  
39 Disse o ministro Gilmar Mendes em seu voto: “Em conclusão, entendo que desde a adesão 
do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto San Jose de Costa Rica (art. 7º, 7), 
ambos do ano de 1992, não há mais base legal para a prisão do depositário infiel, pois o 
caráter especial desses diplomas internacionais sobre os direitos humanos lhes reserva lugar 
específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da 
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional 
com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão” (BRASIL, 2009). 
40 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
(…) 
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declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, 

III, “b”41). Mendes acrescentou, ainda, que o reconhecimento da natureza 

constitucional dos tratados internacionais provocaria uma “pluralização” de 

normas constitucionais, diante da dificuldade de saber qual tratado teria a 

conotação de direitos humanos. 

Secundando o ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso de Melo42 

concordou que a prisão na alienação fiduciária é inconstitucional, mas 

considerou que os tratados de direitos humanos anteriores à EC 45/2004 

teriam natureza constitucional, compondo o bloco de constitucionalidade. Para 

ele, as normas internacionais de direitos humanos posteriores a EC 45/2004 

seriam também materialmente constitucionais. A referida emenda, nessa 

perspectiva, apenas passou a atribuir ao Congresso Nacional à função de 

elevar formalmente à condição de emenda constitucional, como previsto no 

novo § 3º do artigo 5º.43 

                                                                                                                                                                                   
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão recorrida: 
(…) 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
(…).” 
41 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: 
(…). 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida:  
(…)  
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;  
(…).”  
42 Eis a parte final do voto do ministro Celso Mello: “Em decorrência dessa reforma 
constitucional, e ressalvadas as hipóteses a ela anteriores (considerando quanto a estas o 
disposto no § 2º do art. 5º da Constituição), tornou-se possível, agora, atribuir, formal e 
materialmente, às convenções internacionais sobre os direitos humanos, hierarquia jurídico-
constitucional, desde que observado, quanto ao processo de incorporação de tais convenções, 
o “iter” procedimental concernente ao rito de apreciação e aprovação das propostas de emenda 
à Constituição, consoante prescreve o § 3º do art. 5º da Constituição, embora entenda superior 
a fórmula consagrada pelo art. 75, n. 22, da Constituição argentina de 1853, na redação que 
lhe deu a reforma de 1994. É preciso ressalvar, no entanto, como precedentemente já 
enfatizado, as convenções internacionais de direitos humanos celebradas antes do advento da 
EC nº 45/2004, pois, quanto a elas, incide o § 2º do art. 5º da Constituição, que lhes confere 
natureza materialmente constitucional, promovendo sua integração e fazendo com que se 
subsumam à noção mesma de bloco de constitucionalidade” Grifos no original (BRASIL, 2009).   
43 Souto Maior Borges  (2005, p. 282) critica a diferenciação entre direitos fundamentais 
constitucionalmente materiais e formais, chamando de jusnaturalismo disfarçado: “A distinção 
entre esses direitos não está no caráter formal ou material de sua tipificação. A rigor, não há 
como separar conceitualmente matéria e forma na estruturação de todos os direitos 
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Considerando que o resultado final do julgamento não se alteraria (todos 

concordaram que o tratado era superior às leis infraconstitucionais anteriores 

ou posteriores a ele), a questão da supralegalidade ou constitucionalidade das 

normas internacionais não ficou claramente definida.  

Embora a maioria tenha optado por aderir à posição do ministro Gilmar 

Mendes sobre a natureza supralegal dos tratados, a discussão continua no 

Supremo sobre essa questão e, também, sobre o procedimento formalmente 

correto para denúncia dos tratados, no julgamento ainda em curso na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 1.480/DF.44             
 

2.2.2. A hierarquia da Convenção-Quadro 
 

Os diferentes posicionamentos sobre a incorporação dos tratados 

internacionais de direitos humanos e das discussões do Supremo Tribunal 

Federal ilustram concretamente a distinção criada pela doutrina entre 

enunciado normativo e norma jurídica. 

Barroso (2009, p. 270) explica que o enunciado normativo seria o texto 

em abstrato, enquanto norma jurídica é a tese a ser aplicada ao caso concreto, 

fruto da interação texto/realidade. Dessa maneira, a norma não é extraída do 

texto pelo intérprete, mas é fruto de uma relação circular entre o intérprete e o 

texto que não pode ser seccionada.   

                                                                                                                                                                                   
fundamentais da CF, inclusive os mal denominados ‘direitos extraconstitucionais materialmente 
fundamentais’, como decorrentes do art. 5º, § 2º. Um direito extraído a partir da CF não deve 
ser havido como extraconstitucional. Essa terminologia incorre numa contradição em termos. 
Não é admissível que direitos materialmente fundamentais, como os do art. 5º, § 2º, possam ao 
mesmo tempo ser formalmente caracterizados como extraconstitucionais. Esses direitos sequer 
estão a rigor pré-positivados, porque é a CF mesma quem os incorpora, quando a eles faz 
menção, posto com elevado grau de indeterminação (art. 5º, § 2º). A sua inserção no texto 
constitucional envolve apenas a conseqüência de que esses direitos estão submetidos, na sua 
regência, a grau mais acentuado de determinação do seu conteúdo……Trata-se de direitos 
‘internos’ e não de direitos ‘externos’ ao sistema constitucional. Não assim com os direitos 
decorrentes de tratados. Será equivocado tê-los como implícitos na CF, dado que somente 
serão positivados, esses direitos extra-estatais, com sua inclusão nos tratados. O art. 5º, § 2º, 
in fine, é norma constitucional de eficácia limitada e, pois, depende para a plenitude de seus 
efeitos, da sua integração pelos tratados internacionais”. 
44 A ADI 1.480/DF discute a constitucionalidade da denúncia pelo Presidente da República, por 
meio do Decreto, da Convenção 158 da OIT, que trata de direitos sociais, sem a participação 
do Congresso Nacional. Abrindo divergência, o ministro Joaquim Barbosa defende, entre 
outros argumentos, que o tema envolvida cláusula pétrea que não poderia ser objeto de 
denúncia (Informativo STF 323, 421 e 549). Disponível em: www.stf.jus.br acessado em: 
10.10.2009.  
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Efetivamente, poderia ser dito que o tema da incorporação dos tratados 

no direito brasileiro é excepcional, porquanto a Constituição é lacunosa sobre 

qual seria sua espécie legislativa, o que permitiria maior liberdade na 

interpretação defendida pelos ministros.  

Contudo, essa afirmação não resiste ao teste de realidade. Mesmo 

depois da inclusão do § 3º ao art. 5º da Constituição, dizendo que tais 

convenções somente seriam constitucionais se aprovadas no mesmo regime 

das emendas constitucionais, foi interpretado que esse procedimento não 

revogaria o atributo materialmente constitucional dessas normas internacionais, 

dizendo apenas respeito ao atributo formal de constitucionalidade. 

Nesse contexto, percebe-se que a hierarquia da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática, no ordenamento jurídico, é 

fatalmente controvertida.  

O Supremo Tribunal Federal, ainda, não estabeleceu posição firme 

sobre a natureza dos tratados de direitos humanos, apesar de a tendência 

indicar que será confirmada a posição de supralegalidade, defendida pelo 

ministro Gilmar Mendes.   

Compreende-se que a proteção ao clima, estabilizando as 

concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça 

uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, compõe o direito 

fundamental de todos ao meio ambiente equilibrado, que ao final, constitui 

garantia e extensão do direito à vida e à saúde. Assim, por seu conteúdo, é 

preciso atribuir prevalência a suas disposições frente a outras normas 

infraconstitucionais, na forma do artigo 5º, § 2º, e artigo 4º, II, da Constituição.  

No entanto, a prevalência das suas disposições não quer dizer que a 

Convenção-Quadro é norma constitucional, mas, sim, que ela é superior as 

legislações ordinárias, tal como exposto no voto do ministro Gilmar Mendes. 

Caso contrário, seria possível alterar a Constituição via assinatura de 

tratados, aprovados por decreto legislativo e decreto presidencial, o que não é 

coerente com a adoção das cláusulas pétreas, do art. 60, § 4º, nem com a 

necessidade de aprovação via emenda constitucional para mudar a Carta.  
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Poder-se-ia objetar que isso não violaria a cláusulas pétreas, porque as 

mudanças sempre ocorreriam em prol do cidadão. Todavia, os direitos 

fundamentais, hoje, abrangem somente direitos individuais, sociais e de 

solidariedade, balanceados entre si, pelo constituinte originário, de modo 

bastante peculiar.  

Isso quer dizer que, alterada essa formatação originária, de modo 

politicamente muito mais simples do que o quórum exigido para as emendas 

constitucionais, pode-se alterar drasticamente o próprio sentido da 

Constituição, como um todo, principalmente levando-se em conta o efeito 

interpretativo irradiante das disposições relativas a direitos humanos.  Ademais, 

a inflação e a superposição de textos prejudicariam os debates sobre questões 

constitucionais, que têm se revelado tão importantes para o país para dirimir 

questões cruciais.  

De todo modo, no sentido prático, a adoção de uma ou outra tese só terá 

o condão de modificar o tribunal superior que julgará a questão. Se o tratado 

for supralegal, mas infraconstitucional, a competência será do Superior Tribunal 

de Justiça para dirimir questões judiciais emergentes. Acaso o tratado seja 

constitucional, a competência será do Supremo Tribunal Federal.  

Realmente, o maior efeito hierárquico dos direitos e garantias 

fundamentais é garantido pelas interpretações da supralegalidade e do bloco 

de constitucionalidade, porque ambas “se erigem em limitações positivas ou 

negativas ao conteúdo das leis futuras, assim como à recepção das anteriores 

à constituição”, como ressaltado pelo ministro Sepúlveda Pertence, no RHC 

79.785/RJ (BRASIL, 2009, p. 1.155).  

Poder-se-ia acrescentar, é verdade, que haveria uma consequência 

adicional diferenciando as mencionadas teses, a qual seria a impossibilidade 

de revogação ou denúncia da Convenção-Quadro acaso ela fosse 

constitucional, por conta das cláusulas pétreas, o que não ocorreria acaso se 

tratasse de norma supralegal.         

De fato, haveria essa distinção. Muito embora a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática, ou qualquer tratado de direitos 

humanos, também não poderiam ser denunciados, em razão da 
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impossibilidade de retrocesso quanto aos direitos fundamentais. Esse aspecto 

foi destacado pelo ministro Carlos de Brito, no multicitado RE 466.343/SP45.      

A Convenção-Quadro não pode ser denunciada, porque, ao contrário do 

Protocolo de Quioto (cf. capítulo seguinte), ela não estabelece um mecanismo 

específico para reduzir as emissões de GEE, o qual poderá e deverá mudar 

buscando maior eficiência. A Convenção-Quadro determina, tão somente, a 

proteção do clima mediante a estabilização de emissões antrópicas de GEE e, 

nessa ótica, é de toda harmoniosa com o art. 225 da Constituição.  

Por isso, pode-se afirmar, conclusivamente, que a Convenção-Quadro e 

suas normas devem ser observadas por toda legislação infraconstitucional 

passada e futura. 

Dito isso, veja-se, em sequência, a estrutura diretiva da Convenção-

Quadro e as principais normas interpretadas como decorrentes da Convenção-

Quadro.     

  

2.3. A estrutura da Convenção-Quadro 
 

A Convenção-Quadro é constituída pela: Conferência das Partes 

(COPs), Secretariado, Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e 

Tecnológico e Órgão Subsidiário de Implementação. 

A Conferência das Partes (COPs) é o órgão executivo da Convenção-

Quadro, que, mediante reuniões anuais das partes subscritoras, tem a 

finalidade de promovê-la e implementá-la.  

Já foram realizadas 14 reuniões da COPs, sendo que a mais conhecida 

delas foi a 3ª Conferência das Partes, de onde surgiu o Protocolo de Quioto46. 

                                                             
45 Disse o ministro Carlos Brito na ocasião: “Ministro Gilmar Mendes, apenas me permito 
lembrar que, mais a mais, a doutrina adensa a opinião de que, quando uma lei ordinária vem 
proteger um tema tratado pela Constituição como direito fundamental, essa lei se torna bifronte 
ou de dupla natureza. Ela é ordinária formalmente, porém, é constitucional materialmente, daí a 
teoria da proibição ao retrocesso. Quando se versa tutelarmente um direito fundamental, 
mediante lei ordinária, faz-se uma viagem sem volta porque já não se admite retrocesso” 
(BRASIL, 2009, p. 1.206). 
46 As Conferências das Partes foram: COP1 (Berlim/Alemanha, março-abril 1995), COP2 
(Genebra/Suíça, julho 1996), COP3 (Quioto/Japão, dezembro 1997), COP4 (Buenos 
Aires/Argentina, novembro 1998), COP5 (Bonn/Alemanha, outubro-novembro 1999), COP6 
(Haia/Países Baixos, novembro 2000), COP7 (Marraqueche/Marrocos, outubro-novembro 
2001), COP8 (Nova Déli/Índia, outubro-novembro 2002), COP9 (Milão/Itália, dezembro 2003), 
COP10 (Buenos Aires/ Argentina, dezembro 2004), COP11 (Montreal/Canadá, novembro-
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O Secretariado é o órgão administrativo da Convenção-Quadro, cujas 

funções estão discriminadas no art. 8º do tratado. Enquanto que os dois citados 

órgãos são de assessoria, na parte científica e tecnológica e no cumprimento 

da implementação dos termos do tratado internacional.  
 

2.4. Princípios emergentes a serem observados pela legislação 
infraconstitucional 

2.4.1. Estabilização da concentração de GEE na atmosfera 
 

O artigo 2º da Convenção-Quadro estabelece que seu objetivo e o de 

quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacionados, que adote a 

Conferência das Partes, “é o de alcançar a estabilização das concentrações de 

gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência 

antrópica perigosa no sistema climático” (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 130).  

O artigo 2º é princípio que, no plano do direito interno, impõe ao Estado 

brasileiro o dever de criar políticas e legislações para reduzir ou prevenir as 

emissões de GEE causada pelo ser humano, mesmo que, no plano 

internacional, as metas de redução de emissões de GEE sejam, por enquanto, 

apenas dos países desenvolvidos.  

 

2.4.2. Princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada 
 

Igualmente, os princípios que regem as medidas legislativas e políticas a 

serem tomadas pelo Estado brasileiro na proteção do sistema climático devem 

levar em conta o benefício das gerações presentes e futuras da humanidade, 

“com base na equidade e em conformidade com suas responsabilidades 

comuns, mas diferenciadas, e respectivas capacidades” (SCHMIDT e 

FREITAS, 2008, p. 130). Ou seja, o Brasil deve levar em consideração que é 

um país em desenvolvimento, nas políticas de proteção ao clima a serem 

adotadas internamente.  

Adicionalmente, como sucedâneo desse princípio, acredita-se que o 

Estado brasileiro deve reconhecer os diferentes contextos sócio-econômicos de 
                                                                                                                                                                                   
dezembro 2005), COP12 (Nairobi/Quênia, novembro 2006), COP13 (Bali/Indonésia, dezembro 
de 2007), COP 14 (Pozna/Polônia). Em 2009 a COP 15 realizou-se no mês de dezembro em 
Copenhagen/Dinamarca. 
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suas regiões, o que vai ao encontro do objetivo fundamental da república, 

previsto no art. 3º da Constituição, que é reduzir as desigualdades regionais. 

Significa dizer que as medidas de proteção ao clima devem ser 

diferenciadas não só pela consideração macro do problema, de que o Brasil é 

um país em desenvolvimento, mas também conforme as peculiaridades das 

suas regiões, principalmente avaliando o grau de suas emissões históricas e 

atuais de GEE.     

 

2.4.3. Princípio da precaução 
 

A legislação e as políticas de proteção ao clima não podem ser apenas 

reativas. Devem incluir medidas de “precaução” para prever, evitar ou 

minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos (§ 3 

do art. 3º da Convenção-Quadro47).  

A Convenção-Quadro dispõe, ainda, que quando surgirem ameaças de 

danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser 

usada como razão para postergar essas medidas, acolhendo dessa forma o 

princípio da precaução, que consiste no conjunto de atos tendentes a evitar 

que medidas de proteção sejam adiadas em razão das incertezas que 

envolvem eventuais danos ambientais. 

Não obstante as várias controvérsias sobre seu conteúdo, Patti Jr. 

(2007, p. 155-156) identifica que conteúdo do princípio da precaução envolve o 

reconhecimento de que: a) o produto, a técnica ou a substância envolve risco 

potencial; b) a existência de incertezas científicas sobre os impactos imediatos 

e futuros desse produto, técnica ou substância; c) a necessidade de agir 

adotando-se medidas de precaução; d) avaliação crítica sobre a necessidade 

do produto, técnica ou substância; e) inversão do ônus da prova; f) participação 

democrática nos processos decisórios.  

                                                             
47 “As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas 
da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos 
sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para 
postergar essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas adotadas para 
enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar 
benefícios mundiais ao menor custo possível…” (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 130).  
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Estando o objetivo de redução de emissões de GEE diretamente ligado 

à perspectiva de futuro, da possibilidade de condições ambientais que 

permitam a existência de futuras gerações, ele pressupõe, ainda, o risco de 

que isso não aconteça, de que as atuais atividades humanas comprometam as 

opções de vida ou a própria sobrevivência das futuras gerações. 

De fato, o risco é, também, “uma modalidade de relação com o futuro: é 

uma forma de determinação das indeterminações segundo a diferença 

probabilidade/improbabilidade” (GIORGI, 1998, p. 197). 

Para Ulrich Beck (1992), essa preocupação equivalente com a 

distribuição de riscos, em lugar da distribuição de riqueza, aponta para um 

período bem característico da modernidade, chamado de “sociedade de risco”. 

Efetivamente, em livro homônimo, Beck lança duas teses sociológicas 

entrelaçadas: uma acerca da modernização reflexiva e outra sobre a questão 

do risco. 

Como observam Lash e Wynne (BECK, 1992, p. 5), normalmente, as 

teses sociológicas sobre modernização compartilham uma forma de 

evolucionismo utópico, tendo como motor ora a racionalidade comunicativa 

(Habermas) ora o desenvolvimento dos meios de produção (Marx) ora a 

diferenciação estrutural e interação funcional (Parson). Beck (1992), 

contrariamente, vê uma dimensão mais soturna de tais desenvolvimentos, 

dando especial atenção ao papel atribuído à ciência e ao conhecimento.  

Beck (1992) caracteriza a modernidade como um período de mudança 

social, dividindo-o em três estágios: a pré-modernidade, a modernidade 

simples e modernidade reflexiva, chamando atenção para essas duas últimas.     

A modernidade simples é caracterizada pela sociedade industrial, a 

distribuição de bens e a divisão em classes, enquanto que a modernidade 

reflexiva é identificada com a sociedade de risco, a distribuição de “males” ou 

danos e a constituição por indivíduos.     

Sua tese é que as consequências do desenvolvimento científico e 

industrial são um conjunto de danos antes nunca experimentado. Esses danos 

podem, por exemplo, não se limitarem mais no tempo, na medida em que 
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afetam as futuras gerações, nem no espaço, pois ultrapassam fronteiras 

nacionais (BECK, 1992, p. 16-50).    

No contexto oficial do aquecimento global, a explicação sociológica de 

Beck (1992, p. 5) soa premonitória, admoestando para que as conclusões 

científicas não sejam as únicas a guiarem a análise do risco devendo também 

abranger a percepção e as práticas sociais relacionadas ao risco. 

Patti Jr. (2007, p. 07-08) explica que, atualmente, o risco é estudado por 

quatro grandes grupos: ciências econômicas, epidemiologia, engenharia e 

ciências humanas. As ciências econômicas transformam as incertezas em 

probabilidades, avaliando seus custos-benefícios; a epidemiologia propõe no 

binômio doenças transmissíveis e não transmissíveis; a engenharia estuda 

impacto de novas tecnologias pelo método quantitativo e de gestão de riscos; e 

as ciências sociais pretende tornar compreensível como o leigo percebe o 

risco.      

Buscando construir uma ponte entre as culturas de análise do risco das 

ciências humanas e das ciências naturais, elenca-se os seguintes consensos 

na análise do risco (PATTI JR., 2007, p. 8): 

• a avaliação dos riscos não é um processo científico, objetivo que 

possa ser reduzido apenas a uma avaliação quantitativa; 

• fatos e valores frequentemente se confundem quando se lida com 

assuntos de alta incerteza; 

• fatos culturais afetam a avaliação que os indivíduos fazem das 

situações de risco; 

• experts e leigos percebem o risco de formas diferentes; 

• a comunicação sobre o risco é mais efetiva se estruturada como 

um diálogo, e não como transferência unidirecional de conhecimento 

dos experts para o público leigo.  

Assim, na ponderação do princípio da precaução, devem ser 

consideradas todas as dimensões do risco para prever, evitar ou minimizar as 

causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. 
 



 82 
 

2.4.4. Princípio da universalidade das medidas de proteção ao 
clima 

 

De acordo com a terceira parte do § 3 do artigo 2º da Convenção-

Quadro, as medidas de proteção ao clima devem ser abrangentes, cobrindo 

todas as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de efeito 

estufa e adaptações, e também abranger todos os setores econômicos, 

observado, evidentemente, o contexto social e econômico de cada um deles.  

Nas definições trazidas no art. 1º da Convenção-Quadro, reservatório 

significa um componente ou componentes do sistema climático, no qual fica 

armazenado um GEE ou um precursor de GEE; enquanto que sumidouro se 

refere a processos, atividades ou mecanismos, incluindo a biomassa e, em 

especial, florestas e oceanos, que têm a propriedade de remover gases de 

efeito estufa, aerossóis ou precursores de gases de efeito estufa da atmosfera. 

Já fonte significa qualquer processo ou atividade que libere um GEE, um 

aerossol ou um precursor de GEE na atmosfera.  

 

2.4.5. Princípio da compatibilidade das medidas de proteção ao 
clima com o desenvolvimento econômico 

 

Outro princípio que deve ser ponderado, nas medidas legislativas e 

políticas de proteção ao clima, é sua compatibilização com a promoção do 

desenvolvimento sustentável, o qual deve ser integrado aos programas 

nacionais de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o art. 4º, I, da Lei Complementar 129, de 09 de janeiro de 

2009, institui a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – 

SUDECO para definir objetivos e metas econômicas e sociais que levem ao 

desenvolvimento sustentável. O mesmo ocorre com relação à 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (art. 4º, I, da Lei 

Complementar 125, de 3 de janeiro de 2007) e a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM (Lei Complementar 124, de 3 de 

janeiro de 2007). 

O desenvolvimento econômico sustentável, dessarte, é tomado como 

condição essencial à adoção de medidas para enfrentar a mudança do clima. 
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Deve-se fomentar e investir em novas tecnologias, por exemplo, que reduzam 

ou diminuam a emissão de GEE, o que só é possível através de 

desenvolvimento econômico.   

 

2.4.6. Princípio da cooperação internacional e da proibição ao 
imperialismo ecológico 

 

Peter Häberle (2003, p. 75-77) destaca que o momento atual é do 

Estado Constitucional Cooperativo que induz uma tendência ao 

enfraquecimento dos limites entre interno e externo, nomeadamente, no papel 

dos direitos fundamentais.    

Nessa linha, o art. 3º, § 3, da Convenção-Quadro estabelece que as 

partes signatária podem realizar esforços, em cooperação48, para enfrentar a 

mudança do clima. 

As medidas direcionadas contra o aquecimento global, portanto, podem 

compreender a celebração de acordos bilaterais para proteção climática.    

Para demonstrar a força do princípio cooperativo, o § 5 do art. 3º da 

Convenção-Quadro estabelece que as medidas adotadas para combater a 

mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir meio de 

discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio 

internacional (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 130).  

Efetivamente, a preocupação ambiental com o clima não pode estar 

associada a uma postura protecionista para defender produtores localizados 

em países desenvolvidos contra produtores mais competitivos de outras 

regiões. A exigência de políticas ambientais e sociais de proteção ao clima não 

pode ser utilizada como uma forma de imperialismo ecológico, ao teor do § 5 

do art. 3º da Convenção-Quadro. 

                                                             
48 Alexandre Kiss ressalta a necessidade de cooperação entre Estados para enfrentar 
problemas ambientais globais: “Nenhum país, nenhum continente no mundo é capaz de 
resolver sozinho o problema da camada de ozônio, da alteração do clima global ou do 
empobrecimento dos nossos recursos genéticos. É doravante indispensável a cooperação da 
Terra inteira. Ora, a Terra compreende também e sobretudo as populações que vivem nos 
países não industrializados, as quais são pobres e querem desenvolver-se. Assim, o problema 
de desenvolvimento nas suas relações com o ambiente pôs-se em toda a sua amplitude e de 
modo definitivo” (FREITAS, 2005, p. 39-40). 
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O imperialismo ecológico, nesse contexto, possui significado diverso 

daquele cunhado no livro homônimo de Crosby (2004). Nesta obra, Crosby 

desenvolve a tese, de que a introdução de animais, plantas e doenças foi um 

fator importante e subestimado do sucesso da colonização européia da 

América, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Sibéria e partes da África.    

No âmbito das políticas ambientais de proteção ao clima, desenvolvidas 

com a cooperação de diversos países, o imperialismo ecológico representa o 

uso retórico do tema para legitimar a interferência na gestão de recursos 

naturais de países menos desenvolvidos; a expropriação da riqueza biológica e 

genética, sem nenhuma contraprestação às regiões onde está situada; a 

transferência de lixos tóxicos; a escolha de tecnologias limpas produzidas nos 

países mais ricos, embora mais cara e menos eficiente (v.g. o protecionismo 

norte-americano ao etanol extraído do milho, em detrimento ao etanol da cana-

de-açúcar, produzida competitivamente por Brasil e Índia); o esquecimento da 

dívida ecológica dos países desenvolvidos, nas emissões de gases de efeito 

estufa.        

É nesse último contexto que o § 5 do art. 3º da Convenção-Quadro deve 

ser interpretado, impedindo o uso da política climática como forma de 

discriminação injustificável ou restrição velada ao comércio internacional. 

 

2.5. Deveres instrumentais 
 

No artigo 4º da Convenção-Quadro, ao seu turno, é estabelecida uma 

série de deveres ao país signatário, os quais são regras de cumprimento de 

todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento.   

Por conseguinte, nos termos do mencionado art. 4º, são deveres do 

Estado brasileiro (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 130): 

a) Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por à disposição da 

Conferência das Partes, inventários nacionais de emissões antrópicas 

por fontes e das remoções por sumidouros de todos os gases de efeito 

estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, empregando 

metodologias comparáveis a serem adotadas pela Conferência das 

Partes;  
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b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas 

nacionais e, conforme o caso, regionais, que incluam medidas para 

mitigar a mudança do clima, enfrentando as emissões antrópicas por 

fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa 

não controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para 

permitir adaptação adequada à mudança do clima;  

c) Fomentar e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, 

inclusive transferência, de tecnologias, de práticas e de processos que 

controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de 

efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os 

setores pertinentes, inclusive nos setores de energia, transportes, 

indústria, agricultura, silvicultura e administração de resíduos;  

d) Promover a gestão sustentável, bem como incentivar e cooperar na 

conservação e fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e 

reservatórios de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo 

Protocolo de Montreal, incluindo a biomassa, as florestas e os oceanos 

como também outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;  

e) Cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da 

mudança do clima; desenvolver e elaborar planos adequados e 

integrados para a gestão de zonas costeiras, recursos hídricos e 

agricultura, e para a proteção e recuperação de regiões, particularmente 

na África, afetadas pela seca e desertificação, bem como, por 

inundações;  

f) Levar em conta, na medida do possível, os fatores relacionados com a 

mudança do clima em suas políticas e medidas sociais, econômicas e 

ambientais pertinentes, bem como empregar métodos adequados, tais 

como avaliações de impactos, formulados e definidos nacionalmente, 

com vistas a minimizar os efeitos negativos na economia, na saúde 

pública e na qualidade do meio ambiente, provocados por projetos ou 

medidas aplicadas pelas Partes para mitigarem a mudança do clima ou 

a ela se adaptarem;  
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g) Promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, 

sócio-econômicas, em observações sistemáticas e no desenvolvimento 

de bancos de dados relativos ao sistema climático, cuja finalidade seja 

esclarecer e reduzir ou eliminar as incertezas ainda existentes em 

relação às causas, efeitos, magnitude e evolução no tempo da mudança 

do clima e as consequências econômicas e sociais de diversas 

estratégias de resposta;  

h) Promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de 

informações científicas, tecnológicas, técnicas, sócio-econômicas e 

jurídicas relativas ao sistema climático e à mudança do clima, bem como 

às consequências econômicas e sociais de diversas estratégias de 

resposta;  

i) Promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização 

pública em relação à mudança do clima, e estimular a mais ampla 

participação nesse processo, inclusive a participação de organizações 

não-governamentais;   

j) Transmitir à Conferência das Partes informações relativas à 

implementação da Convenção-Quadro.  
 

Os deveres acima reproduzidos são exemplificativos (inter alia), devendo 

ser vistos como regras que servem para explicitar os princípios que regem as 

medidas para consecução do objetivo de reduzir as emissões de GEE. 

 

2.6.  Princípios da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas e 
metas unilaterais de redução de gases de efeito estufa 

 
Apesar de o Brasil não ser obrigado pela Convenção-Quadro a 

implementar metas de redução de gases de efeitos estufa, esse tratado exorta 

todos os países a promoverem a implementação de medidas unilaterais nesse 

sentido. 

O Brasil não possuía, até recentemente, lei estadual ou nacional 

instituindo uma política  própria sobre mudança do clima. O primeiro Estado 

que publicou lei nesse sentido foi o Amazonas, através da Lei estadual no 

3.135, de 05 de junho de 2007. Entretanto, coube à Lei do Estado de São 
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Paulo no 13.798, de 09 de novembro de 2009, inaugurar o estabelecimento de 

metas de redução de emissões de gases de efeito estufa.  

A lei paulista no 13.798 fixou como meta a redução de 20% das 

emissões de CO2 até 2020, com base nas emissões de 2005, criando, ainda 

um Conselho Estadual para fiscalizar a execução dessa política. 

Na esteira da legislação paulista, foi criada, no plano nacional, a Lei 

12.187, de 29 de dezembro de 2009, fixando o compromisso nacional 

voluntário, de reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) 

e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões 

projetadas até 2020. 

Além das importantes e objetivas metas de redução, a Lei no 

12.187/2009 prevê princípios orientadores da política nacional sobre mudanças 

climáticas (PNMC). O art. 3o da Lei 12.187/200949 dispõe que as ações dela 

decorrentes observarão os princípios da precaução, da prevenção, da 

participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas. 

Explicita, o citado diploma legal, que o princípio do desenvolvimento é o 

pressuposto necessário ao enfretamento das mudanças climáticas e que todos 

têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a 

                                                             
49 “Art. 3o  A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes 
políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da 
prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a 
serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte: 
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução 
dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático; 
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da 
mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável 
consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos 
envolvidos; 
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos 
socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores 
econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e 
sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos 
ocasionados sobre o clima; 
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e 
conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades 
que vivem no território nacional; 
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, 
presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e 
municipal por entidades públicas e privadas;” 
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redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o 

sistema climático (art. 3o, I e IV). 

Relativamente ao princípio da precaução, é dito que “serão tomadas 

medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança 

climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja 

razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no 

estudo dos fenômenos envolvidos” (art. 3o, II). 

Quando à regra da responsabilidade comum, mas diferenciada, o caput 

do artigo 3o dispõe que esta é aplicável no plano internacional. Porém, o 

mesmo preceptivo legal dá mostras que essa norma irradia-se, igualmente, no 

plano interno, quando estabelece que a PNMC deve  

“distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as 

populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e 

sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras 

e dos efeitos ocasionados sobre o clima” (art. 3o, III). 

Ora, distribuir os ônus e encargos entre as comunidades e populações, 

sopesando as responsabilidades quanto à origem das fontes emissoras, passa 

pela análise do papel histórico que cada Estado da federação brasileira teve e 

tem na emissão de gases de efeito estufa.   

Desse modo, percebe-se a simetria e adequação dos princípios da 

PNMC com as normas fixadas na Convenção-Quadro. 
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3.  O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto 
3.1. Definição 

 
Com o objetivo de cumprir a meta da Convenção-Quadro de redução 

das emissões antrópicas de GEE para estabilização do clima, a 3ª Conferência 

das Partes aprovou o denominado Protocolo de Quioto, em 11.12.1997, o qual 

foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto 

Legislativo nº 144, de 20.06.2002, e Decreto nº 5.445, de 12.05.2005 

(SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 141). 

Efetivamente, sete anos depois de assinada a Convenção-Quadro, os 

países desenvolvidos, a quem o tratado determinara o dever de iniciativa, não 

estavam reduzindo as emissões de GEE. Nesse contexto, dentro do marco 

jurídico da Convenção-Quadro, foi celebrado o Protocolo de Quioto para 

estabelecer prazos e metas obrigatórias.  

Em seu artigo 3º, § 150, o Protocolo prevê que, entre 2008-2012, apenas 

os países desenvolvidos do seu Anexo I51 terão metas obrigatórias de redução 

de emissões, consubstanciadas na redução das emissões totais de GEE para 

5% abaixo dos níveis de 1990.   

Esse discrimine é justificado, tendo em vista que as emissões históricas 

dos países do Anexo I são muito superiores ao dos países que só 

recentemente estão industrializados.  

                                                             

50 “1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas 
emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de 
efeito estufa listados no Anexo A não excedam suas quantidades atribuídas, calculadas em 
conformidade com seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões 
descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste Artigo, com vistas a reduzir suas 
emissões totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no 
período de compromisso de 2008 a 2012” (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 142). 

51 Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, Canadá, Comunidade Européia, 
Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da América,  Estônia,  
Federação Russa, Finlândia, França, Grécia,  Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão,  Letônia,  
Lietchtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, 
Polônia,  Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Tcheca, 
Romênia, Suécia,  Suíça, Turquia e Ucrânia. Os países sublinhados são países em processo 
de transição para uma economia de mercado. 
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Realmente, se consideradas apenas as emissões atuais, países como a 

China, Brasil, Indonésia e Índia ocupam uma posição de destaque no ranking 

das emissões.  

O Brasil, especificamente, ocupa o 4º lugar em emissões. Todavia, 

Santilli (2008b, p. 365) diz que a composição das emissões brasileiras é 

diferente das da China, da Indonésia e da Índia. As emissões de GEE destes 

países são compostas de 80% da queima de combustíveis fósseis e 20% por 

conta do uso inadequado da terra, nomeadamente, desmatamento.  

No Brasil, a composição é quase invertida: 70% das emissões de GEE 

são oriundas de desmatamento. Cálculos do Instituto dos Estudos Avançados 

da Universidade de São Paulo apontam que essa conta é superestimada, pois 

quando se trata de uma floresta úmida, como a Amazônia, só há contribuição 

real de gases de efeito estufa se as árvores são integralmente queimadas, o 

que não ocorre quando são destinadas a fabricação de móveis, papel, janelas, 

vigas e produtos semelhantes (JOHN, 2008, p. 367).     

Seja como for, uma vez que o princípio da Convenção-Quadro é o da 

responsabilidade comum, mas diferenciada, é equânime e adequado que as 

metas de redução sejam, primeiro, dirigidas aos países desenvolvidos. 

Paralelamente, entendeu-se necessária a utilização de mecanismos de 

mercado que cumprisse a dura tarefa de reduzir os custos da mitigação do 

efeito estufa e fomentasse o desenvolvimento sustentável. 

Usando experiências norte-americanas e européias, que criavam um 

valor transacionável para reduções de emissões de alguns gases poluidores 

(SISTER, 2007, p. 09), o Protocolo de Quioto prevê os denominados 

mecanismos de flexibilização ou de implementação, no intuito de ajudar as 

Partes no Anexo I no cumprimento de suas metas de reduções de GEE. São 

três: Implementação Conjunta (Joint Implementation - JI), definida no artigo 6; 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL (Clean Development Mechanism 

– CDM), definido no artigo 12; e Comércio de Emissões (Emissions Trading – 

ET), definido no Artigo 17.   
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Considerando que os países em desenvolvimento, como o Brasil, podem 

participar apenas do MDL, somente é analisado este mecanismo de 

flexibilização, no presente trabalho. 

Nos termos do seu art. 25, o protocolo entrou em vigor, 

internacionalmente, em 16 de fevereiro 2005, após sua ratificação pela Rússia, 

em novembro de 2004, satisfazendo a condição de adesão de 55 países 

partes, representando 55% das emissões globais de dióxido de carbono. Hoje, 

o Protocolo de Quioto conta com a adesão de 169 países mais a União 

Européia (SANTILLI, 2008a, p. 363; SISTER, 2007, p. 09). 

Assim, ilustrativamente, o Protocolo de Quioto em conjunto com a 

Convenção-Quadro descortinaria o seguinte panorama: 

 
 
 Figura 1 – Divisão dos países-membros da Convenção (Fonte: CASARA, 2007, p. 
24).  
 

3.2. Hierarquia do Protocolo de Quioto no Direito Brasileiro 
 

Uma vez incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, é preciso 

avaliar se o Protocolo de Quioto é tratado; se seu conteúdo se refere aos 

direitos humanos; e classificar sua hierarquia normativa. 

O termo protocolo normalmente designa documentos que relatam uma 

conferência internacional e funcionam como uma espécie de ata. Nessa 

hipótese, evidentemente, não se enquadra juridicamente como tratado 

(FRANGETTO e GAZANI, 2002, p. 42). 
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O Protocolo de Quioto, entretanto, longe de ser uma ata, é um novo 

tratado, que integra o conteúdo original da Convenção-Quadro, por expressa 

ratificação de seus signatários. Aliás, a própria utilização da fórmula de tratado-

quadro, estabelecendo princípios de atuação, pressupõe posteriores protocolos 

e acordos que visem a implementar seus programas (SOUZA, 2007, p. 18).  

Enquadra-se, dessa sorte, no conceito de tratado do art. 2º, 1, “a”, 

Convenção de Viena52, como sendo um acordo internacional celebrado por 

escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um 

documento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que 

seja sua denominação específica (FRANGETTO e GAZANI, 2002, p. 42). 

Integrando a Convenção-Quadro, o Protocolo de Quioto possui a mesma 

natureza que ela: disposição supralegal cujo teor não pode ser revogado ou 

contrariado por nenhuma norma infraconstitucional.         
 

3.3. Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 
3.3.1. O que é o MDL 

 
O MDL é o único mecanismo de flexibilização que permite a participação 

de países em desenvolvimento, como o Brasil, estando previsto no artigo 1253 

do Protocolo de Quioto.            

                                                             
52 A Convenção de Viena foi subscrita pelo Brasil, mas não foi incorporada ao nosso 
ordenamento jurídico. Isso não impede a utilização de seus conceitos, tendo em vista que o 
ordenamento jurídico brasileiro é lacunoso sobre o assunto.  
53 “ARTIGO 12.  
1. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo.  
2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes não incluídas 
no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final 
da Convenção, e assistir às Partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo   
3. Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo:  
(a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos que resultem 
em reduções certificadas de emissões; e  
(b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas de emissões, 
resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o cumprimento de parte de seus 
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como 
determinado pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo.  
4. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autoridade e orientação da 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo e à supervisão de 
um conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo.  
5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas 
por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo, com base em:  
(a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida;  
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O MDL incentiva os países em desenvolvimento a realizarem projetos 

que reduzam as emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções 

antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa nos seus setores da 

economia.  

O incentivo decorre do fato de tais projetos gerarem as denominadas 

Reduções de Certificadas de Emissão (RCEs), mais conhecidos como crédito 

de carbono, que representam uma tonelada de CO2 equivalente54 que deixou 

de ser emitida ou foi removida da atmosfera, em função do MDL. 

Tais RECs podem ser vendidos para os países do Anexo I, os quais 

podem utilizá-los para cumprir suas metas de redução de emissões de GEE.  

Desde que o processo seja implementado em país em desenvolvimento, 

não Anexo I, podem participar de uma atividade de projeto de MDL tanto 

pessoas jurídicas de direito privado quanto pessoas jurídicas de direito público. 

                                                                                                                                                                                   
(b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança 
do clima, e  
(c) Reduções de emissões que sejam adicionais as que ocorreriam na ausência da atividade 
certificada de projeto.  
6. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve prestar assistência quanto à obtenção de 
fundos para atividades certificadas de projetos quando necessário.  
7. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua 
primeira sessão, elaborar modalidades e procedimentos com o objetivo de assegurar 
transparência, eficiência e prestação de contas das atividades de projetos por meio de 
auditorias e verificações independentes.  
8. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve 
assegurar que uma fração dos fundos advindos de atividades de projetos certificadas seja 
utilizada para cobrir despesas administrativas, assim como assistir às Partes países em 
desenvolvimento que sejam particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do 
clima para fazer face aos custos de adaptação.  
9. A participação no mecanismo de desenvolvimento limpo, incluindo nas atividades 
mencionadas no parágrafo 3(a) acima e na aquisição de reduções certificadas de emissão, 
pode envolver entidades privadas e/ou públicas e deve sujeitar-se a qualquer orientação que 
possa ser dada pelo conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo.  
10. Reduções certificadas de emissões obtidas durante o período do ano 2000 até o início do 
primeiro período de compromisso podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das 
responsabilidades relativas ao primeiro período de compromisso” (SCHMIDT e FREITAS, 2008, 
p. 144-145).   
54 “Uma unidade de RCE é igual a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente calculada 
de acordo com o Potencial de Aquecimento Global (Global Warming Potencial - GWP). O GWP 
serve para comparar e somar as quantidades dos diversos GEE em termos de dióxido de 
carbono equivalente. Para o primeiro período de compromisso (2008-2012), deve ser adotado 
o GWP para 100 anos, publicado no Segundo Relatório de Avaliação do IPCC (1995)…” 
(FRONDIZI, 2009, p. 23). 
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Nesse panorama, o MDL revela-se como uma técnica de encorajamento, 

um sanção positiva55, pois, apesar de não ser suficiente para viabilizar o 

projeto, ao menos procura estimular os países em desenvolvimento a fazê-lo. 

Para Furlan (2008), o MDL instaura o princípio do protetor-recebedor no 

ordenamento jurídico ambiental.  

 

3.3.2. A regulamentação internacional do MDL 
 

Embora previsto no Protocolo de Quioto, o MDL foi regulamentado e 

efetivado através das reuniões mensais das Conferências das Partes – COP. 

Na COP 7, ocorreu sua regulamentação básica; a COP 8 criou os projetos de 

pequena escala; a COP 9 acolheu no MDL os projetos florestais; a COP 10 

disciplinou os projetos florestais de pequena escala.  Com o início da vigência 

do Protocolo, em 2005, novas adições e detalhamentos de questões 

relacionadas ao MDL vêm ocorrendo no âmbito da Conference of the Parties 

serving as the meeting of the Parties of the Protocol, conhecida como 

COP/MOP  (FRONDIZI, 2009, p. 23). 

A COP/MOP é órgão supremo do Protocolo de Quioto, equivalente ao 

que a COP é para Convenção-Quadro. A COP/MOP se reúne anualmente 

também e suas regulamentações acerca do MDL, entre outros assuntos, são 

realizadas através de decisões. As decisões adotadas pelas COP/MOPs 

utilizam uma numeração cujo modelo é Decisão x/CMP.y, sendo x o número da 

decisão e y o número da COP/MOP (FRONDIZI, 2009, p. 23).   

 

 

 

 

                                                             
55 Em monografia abordando as sanções positivas e as políticas de proteção ao clima, Furlan 
(2008, p. 199) descreve que elas podem acontecer mediante técnicas de encorajamento e 
técnicas de facilitação: “Ao abordarmos as sanções positivas, como ressalta Bobbio, é 
importante observarmos que devemos pensá-las não apenas como uma técnica de 
encorajamento – com o escopo de induzir um comportamento socialmente útil –, mas também 
como uma técnica de facilitação. A técnica de facilitação não acena diretamente com uma 
recompensa pela prática de determinado ato, mas procura estimular a prática do ato, tornando-
o menos penoso. Enquanto a recompensa apenas vem depois da prática do  ato, a facilitação 
precede ou acompanha a ação que se pretende encorajar”. 
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3.3.3. Composição institucional 
 

De acordo com a Decisão 17/CP.7 da COP/MOP, o projeto de MDL tem 

que passar por três instituições, a saber: a) Comitê Executivo; b) Autoridade 

Nacional Designada; c) Entidades Operacionais Designadas.   
 

3.3.3.1. Comitê Executivo 
 

O Comitê Executivo (Executive Board) é previsto no § 4 do art. 12 do 

Protocolo de Quioto56 e tem a responsabilidade de supervisionar o MDL 

(LIMIRO, 2009, p. 71). 

Esse comitê é constituído por dez membros das Partes do Protocolo de 

Quioto, da seguinte forma: um membro de cada um dos cinco grupos regionais 

das Nações Unidas, dois membros das Partes incluídas no Anexo I, dois 

membros das Partes não incluídas no Anexo I e um representante dos 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento, levando em conta a prática 

corrente do Bureau da Conferência das Partes (CASARA, 2009, p. 108).  

Entre suas atribuições enumeradas na Decisão 17/CP.7 da COP/MOP, 

Anexo C.5, destacam-se as seguintes (CASARA, 2009, P. 108; FRONDIZI, 

2009, p. 32): 
 

• fazer recomendações para a COP/MOP sobre modalidades e 

procedimentos para o MDL e/ou qualquer correção ou adição às regras 

de procedimento do Conselho Executivo; 

• aprovar novas metodologias relacionadas à linha de base, plano de 

monitoramento e limites do projeto; 

• revisar as disposições sobre as modalidades simplificadas, aos 

procedimentos e às definições de atividades de projeto de pequena 

                                                             

56 “4. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autoridade e orientação da 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo e à supervisão de 
um conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo” (SCHMIDT e FREITAS, 
2008, p. 144-145).  
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escala (CDM-SSC) e, se necessário, fazer recomendações apropriadas 

à COP/MOP; 

• ser responsável pelo credenciamento de entidades operacionais (EODs) 

e recomendar à COP/MOP a designação dessas entidades; 

• disponibilizar ao público relatórios técnicos e oferecer um período de no 

mínimo oito semanas para que se apresentem comentários sobre as 

metodologias e as diretrizes; 

• desenvolver e manter o Registro do MDL; 

• aceitar formalmente um projeto validado como uma atividade de projeto 

do MDL (registro);  

• instruir o administrador do registro do MDL a emitir RCEs para uma 

atividade de projeto. 

 

Com informa Frondizi (2009, p. 33), o Conselho Executivo pode 

estabelecer comitês, painéis e grupos de trabalho para auxiliá-lo no 

desempenho de suas funções, os quais atualmente estão divididos da seguinte 

forma: 

1  Painel de Metodologias 

As funções do Painel de Metodologias são desenvolver 

recomendações ao Conselho Executivo sobre diretrizes para 

metodologias de linha de base e de monitoramento já 

existentes e elaborar recomendações sobre novas propostas.   

2 Painel de Credenciamento/Equipe de Avaliação de 

Credenciamento 

A função do Painel de Credenciamento é preparar a 

tomada de decisão do Conselho Executivo, de acordo com o 

procedimento de credenciamento das entidades operacionais. 

Para isto, o Painel escolhe uma Equipe de Avaliação de 

Credenciamento que efetua uma avaliação prévia das 

Entidades Operacionais Designadas candidatas. 

3 Grupo de Trabalho de Florestamento e 

Reflorestamento 

A complexidade do tema de florestas e uso da terra 

levou à criação de um grupo específico – Grupo de Trabalho de 
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Florestamento e Reflorestamento – estabelecido para elaborar 

recomendações sobre propostas de novas metodologias de 

linhas de base e de monitoramento para as atividades de 

projeto de florestamento e reflorestamento (FR). 

4   Grupo de Trabalho para Pequena Escala 

O Grupo de Trabalho para Pequena Escala tem a 

função de elaborar recomendações sobre propostas de novas 

metodologias de linhas de base e monitoramento para as 

atividades de projeto de pequena escala. 

5   RIT (Registrations and Issuance Team) 

O RIT é um grupo de especialistas estabelecido pelo 

Conselho Executivo com atribuições de auxiliá-lo na análise 

das solicitações de registro de atividades de projetos e das 

solicitações de emissão de RCEs. 

 

3.3.3.2. Autoridade designada 
 

No Brasil, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima – 

CIMGC, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é a Autoridade ou 

Entidade Nacional Designada - AND ou EOD (Designated Operational Entity - 

DOE), nos moldes do art. 12, § 5º, do Protocolo de Quioto.57 

A CIMGC é regulada, internamente, pelo Decreto s/n, datado de 07 de 

julho de 1999, alterado pelo Decreto s/n, de 10 de janeiro de 2006. Sua 

composição é prevista no artigo 2º58 do citado ato infralegal, enquanto que 

suas atribuições estão especificadas no artigo 3º59.   

                                                             
57 “5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas 
por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo, com base em:…” (SCHMIDT e FREITAS, 2008, p. 144-
145)” 
58 “Art. 2º A Comissão será integrada por um representante de cada órgão a seguir indicado:    
 I.   Ministério das Relações Exteriores;  
II.  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (Redação dada pelo Decreto de 10 de 
janeiro de  
2006)  
III. Ministério dos Transportes;  
IV.  Ministério de Minas e Energia  
V.  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada pelo Decreto de 10 de 
janeiro de 2006)  
VI.  Ministério do Meio Ambiente;  
VII. Ministério da Ciência e Tecnologia;   
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3.3.3.3. Entidade operacional designada 
 

A Entidade Operacional Designada (EOD) é uma certificadora 

credenciada pelo Conselho Executivo do MDL, e designada pela COP/MOP, 

que fiscaliza se as normas e os procedimentos estabelecidos pelo Protocolo de 

Quioto e pelo Conselho Executivo do MDL estão sendo observados. No Brasil, 

exige-se, adicionalmente, que a EOD esteja legalmente estabelecida no país 

(FRONDIZI, 2009, p. 30-31). 

As duas principais funções da EOD são cumpridas na fase de validação 

e verificação/certificação do ciclo do projeto do MDL, sendo que, nos projetos 

de grande escala, cada uma dessas etapas terá que ser realizada por uma 

EOD diferente (FRONDIZI, 2009, p. 30-31).  

 
3.3.4. Conceitos essenciais 

 
Para que os projetos de MDL possam ser elegíveis, é preciso 

demonstrar que a linha base de uma atividade de projeto de MDL é adicional.  

  
 

                                                                                                                                                                                   
VIII.Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (Redação dada pelo Decreto 
de 10 de  
janeiro de 2006)  
IX.  Casa Civil da Presidência da República;  
X.   Ministério das Cidades; (Redação dada pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006)  
XI.  Ministério da Fazenda. (Redação dada pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006)” 
59 “Art. 3º São atribuições da Comissão:  
 I - emitir parecer, sempre que demandado, sobre propostas de políticas setoriais, instrumentos 
legais e  
normas que contenham componente relevante para a mitigação da mudança global do clima e 
para adaptação do País aos seus impactos;  
 II - fornecer subsídios às posições do Governo nas negociações sob a égide da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e instrumentos subsidiários de que o 
Brasil seja parte;  
 III - definir critérios de elegibilidade adicionais àqueles considerados pelos Organismos da 
Convenção, encarregados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no Artigo 
12 do protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, conforme estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável;  
 IV - apreciar pareceres sobre projetos que resultem em redução de emissões e que sejam 
considerados elegíveis para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a que se refere o 
inciso anterior, e  aprová-los, se for o caso;   
V - realizar articulação com entidades representativas da sociedade civil, no sentido de 
promover as ações dos órgãos governamentais e privados, em cumprimento aos 
compromissos assumidos pelo Brasil perante a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte;  
 VI - aprovar seu regimento interno.” 



 100 
 

3.3.4.1. Linha base e adicionalidade 
 

A linha de base para uma atividade de projeto no âmbito do MDL é 

“cenário que representa de forma razoável as emissões antrópicas por fontes 

de GEE que ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta”, 

conforme consta do § 44 do Anexo à Decisão 3/CMP.1. Também é chamada 

de cenário de referência ou cenário bussines as usual (SABBAG, 2008, p. 41). 

O estabelecimento da linha de base para uma atividade de projeto será 

o parâmetro para redução de emissões ou remoções de GEE da atividade de 

projeto e serão calculadas a partir da linha de base. Esse é o primeiro cenário 

que antecede a implantação do projeto de MDL (cenário de referência ou 

bussines as usual), indicando “o histórico de como o mercado, em determinada 

região, costuma desempenhar suas atividades” (LIMIRO, 2009, p. 85). 

Nesse contexto, traça-se a linha base, representado o conjunto das 

emissões de GEE que normalmente são geradas pela atividade humana.   

Posteriormente, desenha-se o segundo cenário, demonstrando o nível 

de emissões ou reduções de GEE que ocorreriam se implantado o projeto de 

MDL proposto.   

É o comparativo entre os dois cenários que revelará a adicionalidade ou 

não do projeto de MDL. 

De acordo com o § 44 do Anexo à Decisão 3/CMP.1,  “a atividade do 

projeto de MDL é adicional se reduzir emissões antrópicas de gases de efeito 

estufa por fontes para níveis inferiores aos que teriam ocorrido na ausência da 

atividade registrada de projeto de MDL” (SABBAG, 2008, p. 41). 

Como se vê, a adicionalidade é umbilicalmente ligada ao conceito de 

linha base. A adicionalidade é o próprio coração do projeto de MDL, pois é ela 

que permitirá que seja realmente efetiva a redução de emissão de emissões de 

GEE, objetivada pela Convenção-Quadro.   

Segundo o Guia de Orientação 2009 do MDL, divulgado pela Comissão 

Interministerial de Mudança Global do Clima, “a falta de adicionalidade é um 

dos motivos principais de rejeição de projetos na fase de registro” (FRONDIZI, 

2009, p. 33).  
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Existem procedimentos-padrão para estabelecer a linha de base, como, 

por exemplo, a ferramenta para demonstrar e avaliar a adicionalidade60 e a 

ferramenta combinada para identificar o cenário da linha de base e demonstrar 

a adicionalidade61. Há, ainda, procedimentos simplificados para projetos de 

pequena escala.  
 

3.3.4.2. Voluntariedade 
 

A grande controvérsia quanto aos requisitos de elegibilidade do projeto 

diz respeito à interpretação do que seja voluntariedade. 

O art. 12, § 5º, “a”, do Protocolo de Quioto prescreve que as reduções 

de emissões resultantes de cada atividade do projeto de MDL devem decorrer 

de “participação voluntária aprovada por cada parte envolvida”.  

Regulamentado esse dispositivo, o art. 40, § 1º, “a”, da Decisão 

17/COP.7 dispõe que, antes de encaminhar o relatório de validação do projeto 

de MDL para o Conselho Executivo, é preciso “obter dos participantes do 

projeto uma declaração por escrito de aprovação da participação voluntária da 

autoridade designada de cada parte envolvida” (LIMIRO, 2009, p. 81). 

Diante desse texto, Sister  (2007, p. 23) entendeu que, se determinado 

tipo de MDL for decorrente de obrigação legal ou judicial, no país em que é 

empreendido, não seria possível elegê-lo para fins de gerar RCEs, no âmbito 

do Protocolo de Quioto. Discordando dessa exegese, Limiro (2009, p. 82) 

entende que a existência de legislação ambiental sobre o assunto não pode, 

ipso facto, ser considerado como descumprimento da voluntariedade.  

A interpretação de Casara (2009, p. 104) sugere que a voluntariedade 

tem dois significados: diz respeito à participação voluntária do País-Parte não 

anexo I, em projetos de MDL e ao seu dever de, querendo participar desse 

mecanismo de flexibilização, regulamentar se o projeto de MDL desenvolvido 

em seu território é voluntário ou não. 

O entendimento da Comissão Interministerial de Mudança Global do 

Clima – CIMGC, veiculado no seu Guia 2009 do MDL, é de que a 

                                                             
60 Encontrada no link:  http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/ls/meth_tool01_v05_1.pdf  
61 Encontrada no link  http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/ls/meth_tool02_v02_1.pdf  
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voluntariedade significa que “se determinada atividade que reduza emissões de 

GEE for obrigatória no país, ela não poderá ser registrada como atividade de 

projeto de MDL, a não ser que haja descumprimento generalizado da exigência 

legal” (FRONDIZI, 2009, p. 35). 

A regulamentação da Autoridade Nacional Designada brasileira é 

correta, na medida em que a apreciação da voluntariedade deve analisar não 

só a existência de legislação, como também, seu cumprimento amplamente 

generalizado. Se ela é amplamente descumprida e, por conta do MDL, passa a 

haver efetividade, então está presente a voluntariedade e adicionalidade, pois, 

sem o MDL, a existência do empreendimento não seria factível.     

 

3.3.5. Ciclo do projeto 
 

O ciclo do projeto de MDL é composto por sete fases: 1) elaboração do 

documento de concepção do projeto; 2) validação; 3) aprovação; 4) registro; 5) 

monitoramento; 6) verificação/certificação; 7) emissão de RCEs. As fases do 

projeto de MDL podem ser visualizadas no quadro abaixo: 

 
Figura 2 – Ciclo do Projeto de MDL (Fonte: FRONDIZI, 2009, p. 36). 
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3.3.5.1. Elaboração do DCP 
 

O primeiro passo, buscando a provação do projeto do MDL é a 

elaboração do Documento de Concepção do Projeto – DCP, que é de 

responsabilidade das partes participantes do projeto. 

O DCP contém informação sobre aspectos técnicos e organizacionais do 

projeto, nomeadamente, relacionados à metodologia selecionada de linha 

base, adicionalidade e monitoramento. 

Nesse momento, por igual, deve ser indicada a data de início do projeto 

e a escolha do período de obtenção de créditos (a duração dos créditos pode 

ser de 7 anos, renováveis por duas vezes, ou duração de 10 anos sem 

possibilidade de renovação).   

 

3.3.5.2. Contribuições ao desenvolvimento sustentável 
(Anexo III) 

 
Juntamente com o DCP, deve ser preenchido o denominado Anexo III. 

Segundo o Acordo de Marraqueche, a Comissão Interministerial de Mudança 

Global do Clima deve atestar que é voluntária a adesão dos participantes ao 

Projeto de MDL e atestar que a atividade contribui para o desenvolvimento 

sustentável. O Anexo III é justamente o documento que embasa a contribuição 

do projeto de MDL ao desenvolvimento sustentável.  

O proponente deve enfatizar quais as contribuições do projeto de MDL 

para sustentabilidade ambiental local; qualidade e geração de empregos; 

distribuição de renda; capacitação de desenvolvimento tecnológico; integração 

regional e com outros setores (FRONDIZI, 2009, p. 117). 

A exigência de que o projeto de MDL contribuía de forma objetiva ao 

desenvolvimento sustentável vai ao encontro do primeiro aspecto do MDL, a 

saber: o desenvolvimento sustentável incidindo como regra, e não como 

resultado da ponderação de princípios opostos.      

 

3.3.5.3. Consulta à Sociedade Civil (Carta-Convite) 
 

Outra exigência importante para análise do projeto de MDL é a consulta 

a diferentes públicos (stakeholder) de interesse. O processo de consulta aos 
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stakeholders locais no Brasil, indicados na Resolução nº 7, de 05 de março de 

200862. No de caso de MDL situado em apenas um Estado da Federação são 

eles: 

I - Prefeitura e câmara dos vereadores de cada município envolvido, 

respeitando-se, no caso do Distrito Federal, a sua competência cumulativa 

estabelecida na Constituição Federal;  

II - Órgãos ambientais estadual e municipal(is) envolvidos;  

III - Fórum Brasileiro de ONG’s e Movimentos Sociais para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - http://www.fboms.org.br; 

IV - Associações comunitárias cujas finalidades guardem relação direta 

ou indireta com a atividade de projeto;  

V - Ministério Público estadual do estado envolvido ou, conforme o caso, 

o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

VI - Ministério Público Federal.   

 

Desse modo, observa-se um meio equilibrado de tornar público os 

projetos de MDL, submetidos à Agência Nacional Designada. Ao teor da 

Resolução nº 7/2008,  os proponentes devem juntar prova da comunicação a 

todas as entidades acima listadas, sob pena do projeto sequer ser analisado.    
 

3.3.5.4. Validação 
 
Na fase de validação, a Entidade Operacional Designada - EOD avalia 

se o projeto está de acordo com as regras de elaboração do MDL e, se for o 

caso, emite o Relatório de Validação. 
 

3.3.5.5. Aprovação 
 

No Brasil, a aprovação consiste de uma Carta de Aprovação (LoA), 

concedida pela Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima, 

confirmando que o país ratificou o Protocolo de Quioto, participa 

voluntariamente do MDL e que a atividade do projeto contribui para seu 

desenvolvimento sustentável. 
 
                                                             
62 Cf. http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23744.pdf 
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3.3.5.6. Registro 
 

Obtida a Carta de Aprovação, a Comissão Interministerial de Mudanças 

Globais do Clima deve encaminhar ao Conselho Executivo do Protocolo de 

Quioto o projeto de MDL, o qual, se cumprida todas as formalidades, será por 

ele formalmente registrado.  

Se for rejeitada a solicitação de registro, o Conselho Executivo do 

Protocolo de Quioto poderá ser solicitada a revisão da atividade do projeto para 

sua reavaliação.  
 

3.3.5.7. Monitoramento 
 

Nessa fase, os participantes do projeto coletam todos os dados 

necessários para calcular a redução ou remoção de GEE, conforme o plano de 

monitoramento estabelecido na metodologia do Documento de Concepção do 

Projeto – DCP, para elaboração do Relatório de Monitoramento. 

Só poderão ser emitidos RCEs relativas às reduções de GEE ou 

remoções de CO2 devidamente monitoradas. 
 

3.3.5.8. Verificação/certificação 
 

Os dados constantes do Relatório de Monitoramento são enviados para 

Entidade Operacional Designada – EOD para que esta o disponibilize para o 

público no site da Convenção e realize a auditoria periódica e independente do 

projeto de MDL, registrado no Conselho Executivo. 

Tendo a EOD verificada a redução de emissões de GEE ou remoções 

de CO2, num determinado período, ela certificará por escrito a ocorrência de tal 

fato, expedindo o Relatório de Certificação. 
   

3.3.5.9. Emissão de RCEs 
 
Por fim, o Conselho Executivo do Protocolo de Quioto aprecia se as 

reduções de GEE ou remoções de CO2 são reais, mensuráveis e de longo 

prazo. 
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Cumpridos esses requisitos, o Conselho Executivo do Protocolo de 

Quioto emitirá os RCEs, creditando-os aos participantes da atividade do projeto 

que poderão cedê-los para as Partes do Anexo I.   
 

3.3.6. Tipos especiais de MDL 
3.3.6.1. Atividades de pequena escala (CDM-SSC) 

 
Na COP 8, foi criado uma modalidade projeto de MDL para viabilizar 

projetos de pequena escala, denominado Pequena Escala (Small Scale - SSC). 

O ciclo desse projeto de MDL é simplificado e mais rápido, mas tem campo 

restrito de aplicação à área de energia. Os três tipos de projetos permitidos são 

(FRONDIZI, 2009, p. 77): 

• Atividade de energia renovável que tenham capacidade 

máxima de geração equivalente de 15 MW (ou equivalente 

apropriado); 

• Atividade de projetos de melhoria da eficiência energética, que 

reduzam o consumo de energia, no lado da oferta e/ou da 

demanda, em um valor igual ou inferior a 60 GWh por ano (ou 

equivalente apropriado); 

• Outras atividades de projetos limitadas àquelas que resultem 

em reduções de emissões iguais ou inferiores a 60 kt de CO2 

equivalente por ano. 
 

3.3.6.2. Florestamento e reflorestamento (FR) 
 

Outro tipo especial de projeto de MDL são desenvolvidos com o objetivo 

de remover o CO2 da atmosfera pelo processo de fotossíntese em florestas 

formadas a partir de ações antrópicas de florestamento e reflorestamento. A 

Resolução nº 02 da CIMGC define o conceito de floresta para fins de GEE. 

Também são contemplados projetos de pequena escala de 

florestamento e reflorestamento (SSC-AR), definidas como aqueles que geram 

remoções antrópicas líquidas de GEE por sumidouros inferiores a 16.000 

toneladas de CO2/ano.     
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3.3.6.3. Agrupamento de atividade (Bundling) 
 

Sem limitar o tipo de redução de GEE ou remoção de CO2, é possível o 

agrupamento de atividades de projetos de MDL, conhecido pelo termo inglês 

bundling, que podem ser agrupados, desde que tenham o mesmo período de 

obtenção de créditos, o mesmo tipo e categoria, e utilize a mesma 

tecnologia/medida. 
 

3.3.6.4. Programa de atividades (PoA)  
 

Além de originalmente não estarem previstos projetos de MDL de 

pequeno porte, também inexistia possibilidade de dar escala aos MDLs. Com 

esse fim, foi criado o Programa de Atividades (PoA), incorporando em um só 

projeto um número ilimitado de atividades programáticas, ou medidas inter-

relacionadas, com a mesma características. Essas atividades são chamada de 

CPAs.   

Assim, com o uso de uma metodologia aprovada, uma CPA poderia ser 

uma única  pequena hidrelétrica ou, com o uso de outra metodologia aprovada, 

ser uma vasta área (por exemplo, a região de uma cidade), na qual sejam 

instaladas lâmpadas eficientes em domicílios.  
 

3.4. Projetos de MDL aprovados no Brasil 
3.4.1. Contexto 

 
De acordo com o Relatório, “Status atual das atividades de projeto no 

âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no 

mundo”, divulgado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, até 19 abril de 

2010, a quantidade total de projetos submetidos à Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima (Autoridade Nacional Designada brasileira) alcança 

445 atividades de projeto63 (TECNOLOGIA, 2010, p. 3). 

Isso é 7% do total de projetos mundialmente submetidos às respectivas 

autoridades nacionais designadas, estando o Brasil na 3a colocação. A China 

vem, em primeiro lugar, com 2.282 projetos (37%) e a Índia, em segundo, com 

1.628 projetos (27%).  
                                                             
63 Atividades integrantes de um empreendimento ou projeto candidato ao MDL que 
proporcionem reduções de emissões de GEE ou o aumento da remoção de CO2. 



 108 
 

Ainda conforme o citado relatório, dividindo-se as toneladas reduzidas 

no primeiro período de obtenção de créditos, pelo número de anos (07 ou 10), 

obteve-se uma estimativa anual de redução esperada.  Na perspectiva global 

de reduções, o Brasil também ocupa a terceira colocação com uma redução de 

48.276.907 tCO2e/ano, o que é igual a 5,69% do total mundial (TECNOLOGIA, 

2010, p. 4). 

No Brasil, a maior redução de GEE é a do gás carbônico (CO2), 

representando 65% do total de projetos aprovados. Seguido do metano (CH4), 

com 34% de reduções,  do óxido nitroso (N2O), o qual corresponde a apenas 

1% dos projetos (TECNOLOGIA, 2010, p. 6). 

 
Figura 3 – Distribuição de MDL por GEE (Fonte: TECNOLOGIA, 2010, p.  6) 

Entretanto, a quantidade de projetos não reflete o peso relativo de cada 

um dos gases de efeito estufa possui no montante global de reduções, 

conforme se verifica do quadro abaixo:  

 
Figura 4 – Distribuição das atividades de projeto por tipo (Fonte: TECNOLOGIA, 

2010, p. 8) 
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O óxido nitroso (N20), por exemplo, com apenas cinco projetos de 

atividade representava 13,2% da redução anual de emissão.  A redução de 

metano (CH4), a sua vez, nos aterros sanitários e na suinocultura, representa 

32,1% das reduções brasileiras, embora componha 24,7% do total de projetos. 

Por atividade, o setor mais eficiente no desenvolvimento de projeto de 

MDL é o de geração de energia renovável (49,9%); depois, o de suinocultura 

(16,6%); e, em terceiro lugar, o setor de troca de combustível fóssil (9,9%).   

 
Figura 5 – Números de MDL por escopo setorial (Fonte: TECNOLOGIA, 2010, P. 7) 

 

 

Considerando-se a divisão, por Estado, na federação brasileira, percebe-

se uma enorme desigualdade na participação em projetos de MDL. Oito 

Estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) desenvolvem 

80% dos projetos de MDL do Brasil. Confira-se:  
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Figura 6 – Projetos de MDL por Estado (Fonte: TECNOLOGIA, 2010, p. 11) 

 

Percebe-se, dessa maneira, que a desigualdade entre as regiões, no 

que se refere aos setores tradicionais da economia, se reproduz igualmente em 

matéria de desenvolvimento de tecnologias limpas. Os Estados do Nordeste, 

por exemplo, têm participação mínima nos projetos de MDL brasileiros.    

Dentre os projetos de atividades existentes, 265 desses projetos de MDL 

foram aprovados sem ressalva e estão disponíveis no sítio da internet do 

Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal.  

No presente trabalho, optamos analisá-los conforme o escopo setorial, 

de modo a demonstrar como tem se dado a participação da sociedade civil 

brasileira e empresas, nos projetos de MDL.  

 

3.4.2. Exemplos de MDL por escopo setorial 
3.4.2.1. Eficiência energética  

 
Na área de eficiência energética, os projetos de MDL se dividem no 

aproveitamento de gás gerado no processo de produção da empresa (02 

projetos aprovados); na demanda (08 projetos aprovados); e distribuição (1 

projeto aprovado). 
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Exemplo de projeto de MDL no aproveitamento de gás, é o da 

Companhia Siderúrgica Tubarão, situada no Município de Serra, Espírito Santo. 

O processo de produção de aço desse siderúrgica utiliza como fonte de energia 

o carvão mineral. O projeto de MDL consistiu no aproveitamento de parte do 

gás de aciaria, como fonte de energia. Assim, diminui-se o uso de carvão 

mineral e, portanto, a emissão de CO2. 

Já na diminuição de demanda por energia elétrica, fornecida por 

termoelétricas, foram aprovados oitos projetos da Companhia Brasileira de 

Distribuição, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (multinacional franco-

brasileira). A redução ocorre através de gerenciamento da eficiência do 

consumo de energia em estabelecimentos da empresa, situados em diversas 

cidades brasileiras, tais como Recife, Olinda, Campinas, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Belo Horizonte.  

Na eficiência de distribuição de energia, só existe um projeto de MDL 

aprovado. Trata-se de interligação à rede nacional de diversas mini-redes 

situadas em comunidades dos Estados de Mato Grosso e Tocatinas, 

promovida pela Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantis e da 

Centrais Elétricas Mato Grossenses S.A.  Essas mini-redes funcionavam à 

base de combustível fóssil. Com sua ligação à rede nacional, reduziu-se a 

emissão de CO2.  

 

3.4.2.2. Emissões fugitivas 
 

O único projeto aprovado no setor de emissões fugitivas é o Projeto de 

Mitigação das Emissões de Metano na Produção de Carvão Vegetal da Plantar 

S.A, situada na região centro-norte do Estado de Minas Gerais.  

A atividade da empresa é a produção de carvão mineral a partir da 

madeira, resultando na emissão de metano no estágio da carbonização. 

Através da compra de novo forno de carvão, o projeto almeja produzir mais 

carvão com menos madeira, reduzindo assim a emissão de metano. 
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3.4.2.3. Energia Renovável 
 

Como dito anteriormente, esse é o setor que se desenvolvem mais 

projetos, no Brasil. As energias renováveis são provenientes do Bagaço (29 

projetos), eólica (05 projetos), Usina Hidrelétrica (06 projetos), Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (36 projetos) e outras biomassas (12 projetos).  

Tais projetos tem em comum a geração de energia renovável, a qual, 

evita emissões de CO2, uma vez que suprimiu fornecimento de energia que, 

antes, era gerada por usinas dependentes de combustíveis  fósseis. 

Por exemplo, a S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool, situada no 

Município de Coruripe, Estado de Alagoas, implantou projeto que aumentou a 

eficiência de extração de energia do bagaço - resíduo decorrente do 

processamento de cana-de-açúcar - possibilitando vender a eletricidade 

excedente à rede nacional.  

  

3.4.2.4. Manejo de dejetos 
 

Outro setor em franca expansão, na área de projetos de MDL, é o de 

manejo de dejetos de suínos. Mediante a instalação de biodigestores, os 

dejetos dos suínos são tratados, tornando possível a captura do metano gerado 

na decomposição. Os resíduos são utilizados para irrigação do pasto. São 38 

projetos de MDL aprovados, os quais são particularmente importantes, pois o 

metano capturado represente 39% das reduções totais brasileiras.   

 

3.4.2.5. Processos industriais  
 

A modificação de processos industriais, no sentido de gerar menor 

emissão de gases de efeito estufa, também é fonte de diversos projetos de 

MDL, no Brasil, mormente na fabricação de cimentos (02 projetos) e alumínio 

(01 projeto); utilização de gás carbônico renovável (01 projeto) e redução de 

óxido nitroso (04 projetos). 

Entre as inovações nos citados processos industrias, destacam-se os 

projetos de redução do óxido nitroso, que com apenas 03 projetos de MDL 

aprovados representavam 29% das reduções brasileiras, em 2008 
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(TECNOLOGIA, 2008). Considerando-se todas as atividades de projeto, as 

reduções somam 13,2% (TECNOLOGIA, 2010).  

Os projetos de redução de óxido nitroso ocorrem em indústrias 

produtoras de fertilizantes, fabricantes de ácido nítrico. O óxido nitroso é 

gerado como subproduto da decomposição do ácido nítrico. Na ausência de 

regulamentação, o óxido nitroso é emitido na atmosfera.  

O projeto de MDL consistiu na instalação de um aparelho, denominado 

de catalisador secundário, cuja única função é decompor o óxido nitroso em até 

85%, reduzindo sobremaneira sua emissão.  

Percebe-se, portanto, que, num certo específico da economia, encontra-

se grande parte da redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil.        

 

3.4.2.6. Resíduos  
 

O tratamento de resíduos se restringe quase que a aterros sanitários (26 

projetos). Mas existe um projeto de MDL, relativo ao tratamento da água 

(efluente) residual em fábricas de celulose, que gera metano.  

Nos aterros sanitários, o projeto de MDL consiste na instalação de 

máquinas, que permitem a utilização dos gases (metano e gás carbônico), 

gerados pela decomposição da parte orgânica dos resíduos sólidos urbanos. 

Evita-se, assim, a emissão de gases de efeito estufa, além de produzir energia.    

 

3.4.2.7. Reflorestamento e substituição de combustível fóssil 
 

Ainda embrionário, no Brasil, só existe um projeto de MDL aprovado 

ligado a reflorestamento e um vinculado a substituição de combustível fóssil.  

O projeto de MDL de reflorestamento foi proposto pela AES Tietê S.A., 

que possui e opera 10 usinas hidrelétricas no Estado de São Paulo. 

A atividade do projeto consiste no reflorestamento, com espécies 

nativas, de até 13.939 hectares de áreas ciliares, atualmente, ocupadas por 

pastagens não manejadas ao longo das margens desses dez reservatórios 

hidrelétricos. Promoverá, assim, o seqüestro de carbono, na medida em que 
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aumenta o estoque de carbono na biomassa acima e abaixo do solo, nas áreas 

de reflorestamento ciliar.  

No que diz respeito ao projeto de substituição de combustível fóssil, o 

MDL foi requerido pela Samarco Mineração S.A., situada no Município de 

Anchieta, Estado de Espírito Santo. A redução de emissões de GEE, nesse 

caso, se deu com a substituição parcial da matriz energética da produção, 

baseada em carvão mineral e óleo combustível, por gás natural, mediante 

contrato de fornecimento de gás natural assinado com a Petrobrás 

Distribuidora S.A.  
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CONCLUSÃO 
 

A idéia de desenvolvimento econômico e de sustentabilidade é 

fenômeno característico do século XX. Enquanto o tema de desenvolvimento 

econômico foi estudado para permitir que países pobres pudessem repetir os 

modelos das nações mais ricas, a sustentabilidade serviu como contraponto a 

essa tese, destacando que o caráter predatório da atividade econômica dos 

chamados países de Primeiro Mundo, em relação aos recursos naturais, 

impede que esse padrão seja reproduzido por todas as nações do mundo. 

Os debates acerca de desenvolvimento e de sustentabilidade ocorrem, 

principalmente, na arena internacional, onde as nações trocam acusações 

sobre quem seria o culpado pela depredação ambiental. Os povos ricos, 

argumentado que os países menos desenvolvidos têm que preservar seus 

recursos naturais, em benefício da preservação do planeta Terra. Os países 

pobres, considerando que a defesa ambiental é mero pretexto das nações mais 

privilegiadas, no intuito de embaraçar a concorrência econômica e manter o 

status quo da desigualdade mundial.      

Depois de décadas de debates e diversas conferências internacionais, 

realizadas a partir dos anos 70, houve avanços e recuos nos debates entre 

ricos e pobres acerca do desenvolvimento e sustentabilidade. A Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (CQNUMC), 

certamente, constituiu um avanço nesse contexto, ao adotar o princípio da 

responsabilidade comum, mas diferenciada. Países desenvolvidos 

reconheceram que as suas emissões históricas de GEE, tornavam-nos mais 

responsáveis pelo aquecimento global, do que nações com industrialização 

recente. Por isso, coube exclusivamente aos países ricos (Anexo I) a fixação 

de metas de redução de GEE. O Protocolo de Quioto, por igual, também 

ajudou na superação do embate, quando criou o MDL como meio de fomentar 

que países em desenvolvimento praticassem atividades econômicas mais 

sustentáveis, além de ajudar no alcance das metas de emissões de GEE.  

Todavia, não há só avanços, na discussão internacional sobre aquecimento 

global. A Conferência das Partes – COP no 15, realizada em dezembro de 

2009, em Copenhagen, terminou sem gerar nenhum documento de 
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compromissos vinculantes entre as Nações para o período posterior à 2012, 

quando encerra o prazo de vigência Protocolo de Quioto (FLOOD, 2009). 

De todo modo, independentemente do desfecho futuro das negociações 

sobre o aquecimento global, o exame acerca de qual é a espécie normativa à 

luz da Constituição, de 1988, que a CQNUMC e o Protocolo de Quioto se 

enquadram, foi conclusivo. Observou-se que o Supremo Tribunal Federal está 

a caminho de firmar jurisprudência ou da natureza constitucional ou supralegal 

dos tratado relativos à direitos fundamentais. Neste trabalho, concluiu-se que é 

adequado classificar a CQNUMC e o Protocolo de Quioto como normas 

supralegais, tendo em vista a existência de cláusulas pétreas, imodificáveis até 

mesmo pelo constituinte derivado, na forma do artigo 60, § 4o, da Constituição, 

de 1988. Isso quer dizer que as indigitadas normas internacionais, que 

combatem o aquecimento global, possuem predominância sobre toda a 

legislação infraconstitucional brasileira.   

Inferiu-se, dessa feita, que as normas emergentes da CQNUMC e o 

Protocolo de Quioto a serem respeitados pela legislação ordinária são o 

controle das emissões de GEE; a responsabilidade comum, mas diferenciada; 

a precaução; a universalidade das medidas de proteção ao clima; a 

compatibilidade das medidas de proteção ao clima com o desenvolvimento 

econômico; a cooperação internacional e a vedação ao imperialismo ecológico. 

Verificou-se, também, a compatibilidade da recente Lei federal no 12.187, de 29 

de dezembro de 2009, com os mencionados princípios trazidos pela CQNUMC.   

Ademais, estudou-se as peculiaridades da normatividade do 

desenvolvimento sustentável, propondo-se a interpretação, de que essa norma 

possui dois aspectos essenciais. O primeiro dimana regras  autônomas 

regulatórias das atividades econômicas. O segundo, representa norma de 

otimização da solução de conflitos entre a atividade econômica e a defesa do 

meio ambiente, através da ponderação de valores conflitantes.   

No plano da efetividade social dos projetos de MDL, constatou-se que a 

agência nacional brasileira designada aprovou 265 projetos dessa natureza, 

sem ressalva, encontrando-se, o Brasil, na terceira colocação com uma 
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redução de 48.276.907 tCO2e/ano, o que é igual a 5,69% do total mundial 

(TECNOLOGIA, 2010, p. 4).  

Verificou-se, outrossim, que oito Estados brasileiros (São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Goiás) desenvolvem 80% dos projetos de MDL do Brasil, entre os 

quais não se inclui nenhum Estado nordestino. 

Os motivos da pouca participação do Nordeste, em empreendimentos de 

MDL, não foi o escopo do presente trabalho. Porém, crer-se que esta 

dissertação contribua na divulgação desse importante instrumento de 

efetivação do desenvolvimento sustentável no Brasil.  
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ANEXO A – CONVENÇÃO-QUADRO 
 
 

 

Presidência da República 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 2.652, DE 1º DE JULHO DE 1998. 
 Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992.  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso 
VIII, da Constituição Federal,  
        CONSIDERANDO que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, foi assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992;  
        CONSIDERANDO que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado por meio 
do Decreto Legislativo número 1, de 3 de fevereiro de 1994;  
        CONSIDERANDO que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 21 de 
março de 1994;  
        CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas, em 28 de fevereiro de 1994, passando a mesma a 
vigorar, para o Brasil, em 29 de maio de 1994,  
        DECRETA: 
        Art 1º A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em 
Nova York, em 9 de maio de 1992, apensa por cópia ao Presente Decreto, deverá ser 
cumprida tão inteiramente como nela se contém.  
        Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, em 1º de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Luiz Felipe Lampreia  
 
 
ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOBRE MUDANÇA DO CLIMA / MRE  
 

        Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima  
        As Partes desta Convenção,  
        Reconhecendo que a mudança de clima da Terra e seus efeitos negativos são uma 
preocupação comum da humanidade,  
        Preocupadas com que atividades humanas estão aumentando substancialmente as 
concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, com que esse aumento de 
concentrações está intensificando o efeito estufa natural e com que disso resulte, em média, 
aquecimento adicional da superfície e da atmosfera da Terra e com que isso possa afetar 
negativamente os ecossistemas naturais e a humanidade,  
        Observando que a maior parcela das emissões globais, históricas e atuais, de gases de 
efeito estufa é originária dos países desenvolvidos, que as emissões per capita dos países em 
desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que a parcela de emissões globais 
originárias dos países em desenvolvimento crescerá para que eles possam satisfazer suas 
necessidades sociais e de desenvolvimento,  
        Cientes do papel e da importância dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito 
estufa nos ecossistemas terrestres e marinhos,  
        Observando que as previsões relativas à mudança do clima caracterizam-se por muitas 
incertezas, particularmente no que se refere a sua evolução no tempo, magnitude e padrões 
regionais,  
        Reconhecendo que a natureza global da mudança do clima requer a maior cooperação 
possível de todos os países e sua participação em uma resposta internacional efetiva e 
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apropriada, conforme suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas 
capacidades e condições sociais e econômicas,  
        Lembrando as disposições pertinentes da Declaração da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972,  
        Lembrando também que os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e 
com os princípios do Direito Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios 
recursos segundo suas políticas ambientais e de desenvolvimento e a responsabilidade de 
assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente 
de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional,  
        Reafirmando o princípio da soberania dos Estados na cooperação internacional para 
enfrentar a mudança do clima,  
        Reconhecendo que os Estados devem elaborar legislação ambiental eficaz, que as 
normas ambientais, objetivos administrativos e prioridades devem refletir o contexto ambiental 
e de desenvolvimento aos quais se aplicam e que as normas aplicadas por alguns países 
podem ser inadequadas e implicar custos econômicos e sociais injustificados para outros 
países, particularmente para os países em desenvolvimento,  
        Lembrando os dispositivos da resolução 44/228 da Assembléia Geral, de 22 de dezembro 
de 1989, sobre a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e 
as resoluções 43/53 de 6 de dezembro de 1988, 44/207 de 22 de dezembro de 1989, 45/212 
de 21 de dezembro de 1990 e 46/169 de 19 de dezembro de 1991 sobre a proteção do clima 
mundial para as gerações presentes e futuras da humanidade,  
        Lembrando também as disposições da resolução 44/206 da Assembléia Geral, de 22 de 
dezembro de 1989, sobre os possíveis efeitos negativos da elevação do nível do mar sobre 
ilhas e zonas costeiras, especialmente zonas costeiras de baixa altitude, e as disposições 
pertinentes da resolução 44/172 da Assembléia Geral, de 19 de dezembro de 1989, sobre a 
execução do Plano de Ação de Combate à Desertificação,  
        Lembrando ainda a Convenção de Viena sobre a Proteção da Camada de Ozônio, de 
1985, e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, de 
1987, conforme ajustado e emendado em 29 de junho de 1990,  
        Tomando nota da Declaração Ministerial da Segunda Conferência Mundial sobre o Clima, 
adotada em 7 de novembro de 1990,  
        Conscientes do valioso trabalho analítico sobre mudança do clima desenvolvido por 
muitos Estados, das importantes contribuições da Organização Meteorológica Mundial, do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e de outros órgãos, organizações e 
organismos do sistema das Nações Unidas, bem como de outros organismos internacionais e 
intergovernamentais, para o intercâmbio de resultados de pesquisas científicas e para a 
coordenação dessas pesquisas,  
        Reconhecendo que as medidas necessárias à compreensão e à solução da questão da 
mudança do clima serão ambiental, social e economicamente mais eficazes se fundamentadas 
em relevantes considerações científicas, técnicas e econômicas e continuamente reavaliadas à 
luz de novas descobertas nessas áreas,  
        Reconhecendo que diversas medidas para enfrentar a mudança do clima são por 
natureza, economicamente justificáveis, e também podem ajudar a solucionar outros problemas 
ambientais,  
        Reconhecendo também a necessidade de os países desenvolvidos adotarem medidas 
imediatas, de maneira flexível, com base em prioridades bem definidas, como primeiro passo 
visando a estratégias de resposta abrangentes em níveis global, nacional e, caso assim 
concordado, regional que levem em conta todos os gases de efeito estufa, com devida 
consideração a suas contribuições relativas para o aumento do efeito estufa,  
        Reconhecendo ainda que países de baixa altitude e outros pequenos países insulares, os 
países com zonas costeiras de baixa altitude, regiões áridas e semi-áridas e regiões sujeitas a 
inundações, seca e desertificação, bem como os países em desenvolvimento com 
ecossistemas montanhosos frágeis são particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da 
mudança do clima,  
        Reconhecendo as dificuldades especiais desses países, especialmente os países em 
desenvolvimento, cujas economias são particularmente dependentes da produção, utilização e 
exportação de combustíveis fósseis, decorrentes de medidas para a limitação de emissões de 
gases de efeito estufa,  
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        Afirmando que as medidas para enfrentar a mudança do clima devem ser coordenadas, 
de forma integrada, com o desenvolvimento social e econômico, de maneira a evitar efeitos 
negativos neste último, levando plenamente em conta as legítimas necessidades prioritárias 
dos países em desenvolvimento para alcançar um crescimento econômico sustentável e 
erradicar a pobreza,  
        Reconhecendo que todas os países, especialmente os países em desenvolvimento, 
precisam ter acesso aos recursos necessários para alcançar um desenvolvimento social e 
econômico sustentável e que, para que os países em desenvolvimento progridam em direção a 
essa meta, seus consumos de energia necessitarão aumentar, levando em conta as 
possibilidades de alcançar maior eficiência energética e de controlar as emissões de gases de 
efeito estufa em geral, inclusive mediante a aplicação de novas tecnologias em condições que 
tornem essa aplicação econômica e socialmente benéfica,  
        Determinadas a proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras,  
        Convieram no seguinte:  
        Artigo 1  
        Definições* 
        Para os propósitos desta Convenção:  
        1. "Efeitos negativos da mudança do clima" significa as mudanças no meio ambiente físico 
ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a 
composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e administrados, sobre o 
funcionamento de sistemas sócio-econômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos.  
        2. "Mudança do clima" significa uma mudança de clima que possa ser direta ou 
indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e 
que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de 
períodos comparáveis.  
        * Os títulos dos artigos foram incluídos com a finalidade exclusiva de orientar o leitor.  
        3. "Sistema climático" significa a totalidade da atmosfera, hidrosfera, biosfera e geosfera e 
suas interações.  
        4. "Emissões" significa a liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na 
atmosfera numa área específica e num período determinado.  
        5. "Gases de efeito estufa" significa os constituintes gasosos da atmosfera, naturais e 
antrópicos, que absorvem e reemitem radiação infravermelha.  
        6. "Organização regional de integração econômica" significa uma organização constituída 
de Estados soberanos de uma determinada região que tem competência em relação a 
assuntos regidos por esta Convenção ou seus protocolos, e que foi devidamente autorizada, 
em conformidade com seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar os 
mesmos ou a eles aderir.  
        7. "Reservatório" significa um componente ou componentes do sistema climático no qual 
fica armazenado um gás de efeito estufa ou um precursor de um gás de efeito estufa.  
        8. "Sumidouro" significa qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova um gás 
de efeito estufa, um aerosol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera.  
        9. "Fonte" significa qualquer processo ou atividade que libere um gás de efeito estufa, um 
aerosol ou precursor de gás de efeito estufa na atmosfera.  
        Artigo 2  
        Objetivo 
        O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela 
relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as 
disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases de 
efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no 
sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos 
ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudanca do clima que assegure que a produção 
de alimentos não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de 
maneira sustentável.  
        Artigo 3  
        Princípios 
        Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção e implementar suas 
disposições, as Partes devem orientar-se inter alia , pelo seguinte:  
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        1. As Partes devem proteger o sistema climático em beneficio das gerações presentes e 
futuras da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades 
comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades. Em decorrência, as Partes países 
desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos 
negativos.  
        2. Devem ser levadas em plena consideração as necessidades específicas e 
circunstâncias especiais das Partes países em desenvolvimento, em especial aqueles 
particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima, e das Partes, em 
especial Partes países em desenvolvimento, que tenham que assumir encargos 
desproporcionais e anormais sob esta Convenção.  
        3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as 
causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de 
danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão 
para postergar essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas adotadas para 
enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar 
benefícios mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e medidas-devem 
levar em conta os diferentes contextos sócioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas as 
fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de efeito estufa e adaptações, e 
abranger todos os setores econômicos. As Partes interessadas podem realizar esforços, em 
cooperação, para enfrentar a mudança do clima.  
        4. As Partes têm o direito ao desenvolvimento sustentável e devem promovê-lo. As 
políticas e medidas para proteger o sistema climático contra mudanças induzidas pelo homem 
devem ser adequadas às condições específicas de cada Parte e devem ser integradas aos 
programas nacionais de desenvolvimento, levando em conta que o desenvolvimento 
econômico é essencial à adoção de medidas para enfrentar a mudança do clima.  
        5. As Partes devem cooperar para promover um sistema econômico internacional 
favorável e aberto conducente ao crescimento e ao desenvolvimento econômico sustentáveis 
de todas as Partes, em especial das Partes países em desenvolvimento, possibilitando-lhes, 
assim, melhor enfrentar os problemas da mudança do clima. As medidas adotadas para 
combater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir meio de 
discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio internacional.  
        Artigo 4  
        Obrigações 
        1. Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas 
e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e 
regionais, devem:  
        a) Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por à disposição da Conferência das 
Partes, em conformidade com o Artigo 12, inventários nacionais de emissões antrópicas por 
fontes e das remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo 
Protocolo de Montreal, empregando metodologias comparáveis a serem adotadas pela 
Conferência das Partes;  
        b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, 
conforme o caso, regionais, que incluam medidas para mitigar a mudança do clima, 
enfrentando as emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases 
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para permitir 
adaptação adequada à mudança do clima;  
        c) Promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive 
transferência de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as 
emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em 
todos os setores pertinentes, inclusive nos setores de energia, transportes, indústria, 
agricultura, silvicultura e administração de resíduos;  
        d) Promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e 
fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de todos os gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, incluindo a biomassa, as florestas e os 
oceanos como também outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;  
        e) Cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da mudança do clima; 
desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas costeiras, 
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recursos hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação de regiões, particularmente na 
África, afetadas pela seca e desertificação, bem como por Inundações;  
        f) Levar em conta, na medida do possível, os fatores relacionados com a mudança do 
clima em suas políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais pertinentes, bem como 
empregar métodos adequados, tais como avaliações de impactos, formulados e definidos 
nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos na economia, na saúde pública e 
na qualidade do meio ambiente, provocados por projetos ou medidas aplicadas pelas Partes 
para mitigarem a mudança do clima ou a ela se adaptarem;  
        g) Promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, sócioeconômicas 
e outras, em observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao 
sistema climático, cuja finalidade seja esclarecer e reduzir ou eliminar as incertezas ainda 
existentes em relação às causas, efeitos, magnitude e evolução no tempo da mudança do 
clima e as conseqüências econômicas e sociais de diversas estratégias de resposta;  
        h) Promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações 
científicas, tecnológicas, técnicas, sócioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático e 
à mudança do clima, bem como às conseqüências econômicas e sociais de diversas 
estratégias de resposta;  
        i) Promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à 
mudança do clima, e estimular a mais ampla participação nesse processo, inclusive a 
participação de organizações não-governamentais; e  
        j) Transmitir à Conferência da Partes informações relativas à implementação, em 
conformidade com o Artigo 12.  
        2. As Partes países desenvolvidos e demais Partes constantes do Anexo I se 
comprometem especificamente com o seguinte:  
        a) Cada uma dessas Partes deve adotar políticas nacionais e medidas correspondentes 
para mitigar a mudança do clima, limitando suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa 
e protegendo e aumentando seus sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa. Essas 
políticas e medidas demonstrarão que os países desenvolvidos estão tomando a iniciativa no 
que se refere a modificar as tendências de mais longo prazo das emissões antrópicas em 
conformidade com o objetivo desta Convenção, reconhecendo que contribuiria para tal 
modificação a volta, até o final da presente década, a níveis anteriores das emissões 
antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa não controlados pelo 
Protocolo de Montreal; e lavando em conta as diferentes situações iniciais e enfoques, 
estruturas econômicas e fontes de recursos dessas Partes, a necessidade de manter um 
crescimento econômico vigoroso e sustentável, as tecnologias disponíveis e outras 
circunstâncias individuais, bem como a necessidade de que cada uma dessas Partes contribua 
eqüitativa e adequadamente ao esforço mundial voltado para esse objetivo. Essas Partes 
podem implementar tais políticas e medidas juntamente com outras Partes e podem auxiliar 
essas outras Partes a contribuírem para que se alcance o objetivo desta Convenção e, 
particularmente, desta alínea;  
        b) A fim de promover avanço nesse sentido, cada uma dessas Partes deve apresentar, em 
conformidade com o Artigo 12, dentro de seis meses da entrada em vigor para si desta 
Convenção, e periodicamente a partir de então, informações pormenorizadas sobre as políticas 
e medidas a que se refere a alínea ( a ) acima, bem como sobre a projeção de suas emissões 
antrópicas residuais por fontes e de remoções por sumidouros de gases de efeito estufa não 
controlados pelo Protocolo de Montreal no período a que se refere a alínea ( a ) acima, com a 
finalidade de que essas emissões antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal voltem, individual ou conjuntamente, a seus 
níveis de 1990. Essas informações serão examinadas pela Conferência das Partes em sua 
primeira sessão e periodicamente a partir de então, em conformidade com o Artigo 7;  
        c) Os cálculos de emissões por fontes e de remoções por sumidouros de gases de efeito 
estufa para os fins da alínea ( b ) acima devem levar em conta o melhor conhecimento 
científico disponível, inclusive o da efetiva capacidade dos sumidouros e as respectivas 
contribuições de tais gases para a mudança do clima. Em sua primeira sessão e 
periodicamente a partir de então, a Conferência das Partes deve examinar e definir 
metodologia a serem empregadas nesses cálculos;  
        d) Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve examinar a adequação das 
alíneas ( a ) e ( b ) acima. Esse exame deve ser feito à luz das melhores informações e 
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avaliações científicas disponíveis sobre a mudança do clima e seus efeitos, bem como de 
informações técnicas, sociais e econômicas pertinentes. Com base nesse exame, a 
Conferência das Partes deve adotar medidas adequadas, que podem contemplar a adoção de 
emendas aos compromissos previstos nas alíneas ( a ) e ( b ) acima. Em sua primeira sessão, 
a Conferência das Partes deve também adotar decisões sobre critérios para a implementação 
conjunta indicada na alínea ( a ) acima. Um segundo exame das alíneas ( a ) e ( b ) deve ser 
feito no mais tardar até 31 de dezembro de 1998 e posteriormente em intervalos regulares 
determinados pela Conferência das Partes, até que o objetivo desta Convenção seja 
alcançado;  
        1 Incluem-se aqui as políticas e medidas adotadas por organizações regionais de integração 
econômica.  
        e) Cada uma dessas Partes deve:  
        I) coordenar-se, conforme o caso, com as demais Partes indicadas a respeito de 
instrumentos econômicos e administrativos pertinentes visando a alcançar o objetivo desta 
Convenção; e  
        II) identificar e examinar periodicamente suas próprias políticas e práticas que possam 
estimular atividades que levem a níveis de emissões antrópicas de gases de efeito estufa não 
controlados pelo Protocolo de Montreal mais elevados do que normalmente ocorreriam;  
        f) A Conferência das Partes deve examinar, no mais tardar até 31 de dezembro de 1998, 
informações disponíveis com vistas a adoção de decisões, caso necessário, sobre as emendas 
às listas dos Anexos II e III, com a aprovação da Parte interessada;  
        g) Qualquer Parte não incluída no Anexo I pode, em seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão, ou posteriormente, notificar o Depositário de sua intenção de 
assumir as obrigações previstas nas alíneas ( a ) e ( b ) acima. O Depositário deve informar os 
demais signatários e Partes de tais notificações.  
        3. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II 
devem prover recursos financeiros novos e adicionais para cobrir integralmente os custos por 
elas concordados incorridos por Partes países em desenvolvimento no cumprimento de suas 
obrigações previstas no Artigo 12, parágrafo I. Também devem prover os recursos financeiros, 
inclusive para fins de transferência de tecnologias, de que necessitam as Partes países 
desenvolvimento para cobrir integralmente os custos adicionais por elas concordados 
decorrentes da implementação de medidas previstas no parágrafo I deste Artigo e que sejam 
concordados entre uma Parte país em desenvolvimento e a entidade ou entidades 
internacionais a que se refere o Artigo II, em conformidade com esse Artigo. Para o 
cumprimento desses compromissos deve ser levada em conta a necessidade de que o fluxo de 
recursos seja adequado e previsível e a importância de distribuir os custos entre as Partes 
países desenvolvidos.  
        4. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II 
devem também auxiliar as Partes países em desenvolvimento, particularmente vulneráveis 
efeitos negativos da mudança do clima, a cobrirem os custos de sua adaptação a esses efeitos 
negativos.  
        5. As Partes países desenvolvidos e outras Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II 
devem adotar todas as medidas possíveis para promover, facilitar e financiar, conforme o caso, 
a transferência de tecnologias e de conhecimentos técnicos ambientalmente saudáveis, ou o 
acesso aos mesmos a outras Partes, particularmente às Partes países em desenvolvimento, a 
fim de capacitá-las a implementar as disposições desta Convenção. Nesse processo, as Partes 
países desenvolvidos devem apoiar o desenvolvimento e a melhoria das capacidades e 
tecnologias endógenas das Partes países em desenvolvimento. Outras Partes e organizações 
que estejam em condições de fazê-lo podem também auxiliar a facilitar a transferência dessas 
tecnologias.  
        6. No cumprimento de seus compromissos previstos no parágrafos 2 acima a Conferência 
das Partes concederá certa flexibilidade às Partes em processos de transição para uma 
economia de mercado incluídas no Anexo I, a fim de aumentar a capacidade dessas Partes de 
enfrentar a mudança do clima, inclusive no que se refere ao nível histórico, tomado como 
referência, de emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 
Montreal.  
        7. O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos sob esta Convenção das 
Partes países em desenvolvimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromissos 
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assumidos sob esta Convenção pelas Partes países desenvolvidos, no que se refere a 
recursos financeiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de que 
o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades 
primordiais e absolutas das Partes países em desenvolvimento.  
        8. No cumprimento dos compromissos previstos neste Artigo, as Partes devem examinar 
plenamente que medidas são necessárias tomar sob esta Convenção, inclusive medidas 
relacionadas a financiamento, seguro e transferência de tecnologias, para entender as 
necessidades e preocupações específicas das Partes países em desenvolvimento resultantes 
dos efeitos negativos da mudança do clima e/ou do impacto da implementação de medidas de 
resposta, em especial:  
        a) nos pequenos países insulares;  
        b) nos países com zonas costeiras de baixa altitude;  
        c) nos países com regiões áridas e semi-áridas, áreas de floresta e áreas sujeitas à 
degradação de florestas;  
        d) nos países com regiões propensas a desastres naturais;  
        e) nos países com regiões sujeitas à seca e desertificação;  
        f) nos países com regiões de alta poluição atmosférica urbana;  
        g) nos países com regiões de ecossistemas frágeis, inclusive ecossistemas montanhosos;  
        h) nos países cujas economias dependem fortemente da renda gerada pela produção, 
processamento, exportação e/ou consumo de combustíveis fósseis e de produtos afins com 
elevado coeficiente energético; e  
        i) nos países mediterrâneos e países de trânsito.  
        Ademais, a Conferência das Partes pode adotar as medidas, conforme o caso, no que se 
refere a este parágrafo.  
        9. As Partes devem levar plenamente em conta as necessidades específicas e a situação 
especial dos países de menor desenvolvimento relativo em suas medidas relativas a 
financiamento e transferência de tecnologia.  
        10. Em conformidade com o Artigo 10, as Partes devem levar em conta, no cumprimento 
das obrigações assumidas sob esta Convenção, a situação das Partes países em 
desenvolvimento, cujas economias sejam vulneráveis aos efeitos negativos das medidas de 
resposta à mudança do clima. Isto aplica-se em especial às Partes cujas economias sejam 
altamente dependentes da renda gerada pela produção, processamento, exportação e/ou do 
consumo de combustíveis fósseis e de produtos afins com elevado coeficiente energético e/ou 
da utilização de combustíveis fósseis cuja substituição lhes acarrete sérias dificuldades.  
        Artigo 5  
        Pesquisa e Observação Sistemática  
        Ao cumprirem as obrigações previstas no Artigo 4 parágrafo 1 alínea ( g ), as Partes 
devem:  
        a) Apoiar e promover o desenvolvimento adicional, conforme o caso, de programas e 
redes ou organizações internacionais e intergovernamentais que visem a definir, conduzir, 
avaliar e financiar pesquisas, coletas de dados e observação sistemática, levando em conta a 
necessidade de minimizar a duplicação de esforços;  
        b) Apoiar os esforços internacionais e intergovernamentais para fortalecer a observação 
sistemática, as capacidades e recursos nacionais de pesquisa científica e técnica 
partircularmente nos países em desenvolvimento, e promover o acesso e o intercâmbio de 
dados e análises obtidas em áreas além dos limites da jurisdição nacional; e  
        c) levar em conta as preocupações e necessidades particulares dos países em 
desenvolvimento e cooperar no aperfeiçoamento de suas capacidades e recursos endógenos 
para que eles possam participar dos esforços a que se referem as alíneas ( a ) e ( b ) acima.  
        Artigo 6  
        Educação, Treinamento e Conscientização Pública  
        Ao cumprirem suas obrigações previstas no Artigo 4, parágrafo 1, alínea ( i ), as Partes 
devem:  
        a) Promover e facilitar, em níveis nacional e, conforme o caso, subregional e regional, em 
conformidade com sua legislação e regulamentos nacionais e conforme suas respectivas 
capacidades:  
        I) a elaboração e a execução de programas educacionais e de conscientização pública 
sobre a mudanca do clima e seus efeitos;  
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        II) o acesso público a informações sobre mudança do clima e seus efeitos;  
        III) a participação pública no tratamento da mudança do clima e de seus efeitos e na 
concepção de medidas de resposta adequadas; e  
        IV o treinamento de pessoal científico, técnico e de direção.  
        b) cooperar, em nível internacional e, conforme o caso, por meio de organismos 
existentes, nas seguintes atividades, e promovê-las:  
        I) a elaboração e o intercâmbio de materiais educacionais e de conscientização pública 
sobre a mudança do clima e seus efeitos; e  
        II) a elaboração e a execução de programas educacionais e de treinamento, inclusive o 
fortalecimento de instituições nacionais e o intercâmbio ou recrutamento de pessoal para 
treinar especialistas nessa área, em particular para os países em desenvolvimento.  
        Artigo 7  
        Conferência das Partes  
        1. Uma Conferência das Partes é estabelecida por esta Convenção.  
        2. Como órgão supremo desta Convenção, a Conferência das Partes manterá 
regularmente sob exame a implementação desta Convenção e de quaisquer de seus 
instrumentos jurídicos que a Conferência das Partes possa adotar, além de tomar, conforme 
seu mandato, as decisões necessárias para promover a efetiva implementação desta 
Convenção. Para tal fim, deve:  
        a) Examinar periodicamente as obrigações das Partes e os mecanismos institucionais 
estabelecidos por esta Convenção à luz de seus objetivos, da experiência adquirida em sua 
implementação e da evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos;  
        b) Promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas dotadas pelas Partes 
para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes 
circunstâncias, responsabilidades e capacidades das Partes e suas respectivas obrigações 
assumidas sob esta Convenção;  
        c) Facilitar, mediante solicitação de duas ou mais Partes, a coordenação de medidas por 
elas adotadas para enfrentar a mudança de clima e seus efeitos, levando em conta as 
diferentes circunstâncias, responsabilidades e capacidades das Partes e suas respectivas 
obrigações assumidas sob esta Convenção;  
        d) Promover e orientar, de acordo com os objetivos e disposições desta Convenção, o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis, a serem definidas 
pela Conferência das Partes para, entre outras coisas, elaborar inventários de emissões de 
gases de efeito estufa por fontes e de remoções por sumidouros e avaliar a eficácia de 
medidas para limitar as emissões e aumentar a remoção desses gases;  
        e) Avaliar com base em todas as informações tornadas disponíveis em conformidade com 
as disposições desta Convenção, sua implementação pelas Partes, os efeitos gerais das 
medidas adotadas em conformidade com esta Convenção, em particular os efeitos ambientais, 
econômicos e sociais, assim como seus impactos cumulativos e o grau de avanço alcançado 
na consecução do objetivo desta Convenção;  
        f) Examinar e adotar relatórios periódicos sobre a implementação desta Convenção e 
garantir sua publicação;  
        g) Fazer recomendações sobre quaisquer assuntos necessários à implementação desta 
Convenção;  
        h) Procurar mobilizar recursos financeiros em conformidade com o Artigo 4, parágrafos 3, 
4 e 5 e com o Artigo 11;  
        i) Estabelecer os órgãos subsidiários considerados necessários à implementação desta 
Convenção;  
        j) Examinar relatórios apresentados por seus órgãos subsidiários e dar-lhes orientação;  
        k) Definir e adotar, por consenso, suas regras de procedimento e regulamento financeiro, 
bem como os de seus órgãos subsidiários;  
        l) Solicitar e utilizar, conforme o caso, os serviços e a cooperação de organizações 
internacionais e de organismos intergovernamentais e não-governamentais competentes, bem 
como as informações por elas fornecidas; e  
        m) Desempenhar as demais funções necessárias à consecução do objetivo desta 
Convenção, bem como todas as demais funções a ela atribuídas por esta Convenção.  
        3. Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve adotar suas regras de 
procedimento e as dos órgãos subsidiários estabelecidos por esta Convenção, que devem 
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incluir procedimentos para a tomada de decisão em assuntos não abrangidos pelos 
procedimentos decisórios previstos nesta Convenção. Esses procedimentos poderão 
especificar maiorias necessárias à adoção de certas decisões.  
        4. A primeira sessão da Conferência das Partes deve ser convocada pelo Secretariado 
interino mencionado no Artigo 21, e deverá realizar-se no mais tardar dentro de um ano da 
entrada em vigor desta Convenção. Subseqüentemente, sessões ordinárias da Conferência 
das Partes devem ser realizadas anualmente, a menos que de outra forma decidido pela 
Conferência das Partes.  
        5. Sessões extraordinárias da Conferência das Partes devem ser realizadas quando for 
considerado pela Conferência, ou por solicitação escrita de qualquer Parte, desde que, dentro 
de seis meses após a solicitação ter sido comunicada às Partes pelo Secretariado, seja 
apoiada por pelo menos um terço das Partes.  
        6. As Nações Unidas, seus organismos especializados e a Agência Internacional de 
Energia Atômica, bem como qualquer Estado-Membro ou observador junto às mesmas que 
não seja Parte desta Convenção podem se fazer representar como observadores nas sessões 
da Conferência das Partes. Qualquer outro órgão ou organismo, nacional ou internacional, 
governamental ou não-governamental, competente em assuntos abrangidos por esta 
Convenção, que informe ao Secretariado do seu desejo de se fazer representar como 
observador numa sessão da Conferência das Partes, pode ser admitido, a menos que um terço 
das Partes apresente objeção. A admissão e participação de observadores deve sujeitar-se às 
regras de procedimento adotadas pela Conferência das Partes.  
        Artigo 8  
        Secretariado 
        1. Fica estabelecido um Secretariado.  
        2. As funções do Secretariado são:  
        a) Organizar as sessões da Conferência das Partes e dos órgãos subsidiários 
estabelecidos por esta Convenção, e prestar-lhes os serviços necessários;  
        b) Reunir e transmitir os relatórios a ele apresentados;  
        c) Prestar assistência às Partes, em particular às Partes países em desenvolvimento, 
mediante solicitação, na compilação e transmissão de informações necessárias em 
conformidade com as disposições desta Convenção;  
        d) Elaborar relatórios sobre suas atividades e apresentá-los à Conferência das Partes;  
        e) Garantir a necessária coordenação com os secretariados de outros organismos 
internacionais pertinentes;  
        f) Estabelecer, sob a orientação geral da Conferência das Partes, mecanismos 
administrativos e contratuais necessários ao desempenho eficaz de suas funções; e  
        g) Desempenhar as demais funções de secretariado definidas nesta Convenção e em 
quaisquer de seus protocolos e todas as demais funções definidas pela Conferência das 
Partes.  
        3. Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve designar um Secretariado 
permanente e tomar as providências para seu funcionamento.  
        Artigo 9  
        Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico  
        1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico para 
prestar, em tempo oportuno, à Conferência das Partes e, conforme o caso, a seus órgãos 
subsidiários, informações e assessoramento sobre assuntos científicos e tecnológicos relativos 
a esta Convenção. Esse órgão deve estar aberto à participação de todas as Partes e deve ser 
multidisciplinar. Deve ser composto por representantes governamentais com competência nos 
campos de especialização pertinentes. Deve apresentar relatórios regularmente à Conferência 
das Partes sobre todos os aspectos de seu trabalho.  
        2. Sob a orientação da Conferência das Partes e recorrendo a organismos internacionais 
competentes existentes, este órgão deve:  
        a) Apresentar avaliações do estado do conhecimento científico relativo à mudança do 
clima e a seus efeitos;  
        b) Preparar avaliações científicas dos efeitos de medidas adotadas na implementação 
desta Convenção;  
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        c) identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inovadores, eficientes e mais 
avançados bem como prestar assessoramento sobre as formas e meios de promover o 
desenvolvimento e/ou a transferência dessas tecnologias;  
        d) Prestar assessoramento sobre programas científicos e cooperação internacional em 
pesquisa e desenvolvimento, relativos à mudança do clima, bem como sobre formas e meios 
de apoiar a capacitação endógena em países em desenvolvimento; e  
        e) Responder a questões científicas, tecnológicas e metodológicas que lhe formulem a 
Conferência das Partes e seus órgãos subsidiários.  
        3. As funções e o mandato deste órgão podem ser posteriormente melhor definidos pela 
Conferência das Partes.  
        Artigo 10  
        Órgão Subsidiário de Implementação  
        1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de implementação para auxiliar a Conferência 
das Partes na avaliação e exame do cumprimento efetivo desta Convenção. Esse órgão deve 
ser aberto à participação de todas as Partes, e deve ser composto por representantes 
governamentais especializados em questões relativas à mudança do clima. Deve apresentar 
regularmente relatórios à Conferência das Partes sobre todos os aspectos do seu trabalho.  
        2. Sob a orientação da Conferência das Partes, esse órgão deve:  
        a) Examinar as informações transmitidas em conformidade com o Artigo 12, parágrafo 1, 
no sentido de avaliar o efeito agregado geral das medidas tomadas pelas Partes à luz das 
avaliações científicas mais recentes sobre a mudança do clima;  
        b) Examinar as informações transmitidas em conformidade com o Artigo 12, parágrafo 2, 
no sentido de auxiliar a Conferência das Partes a realizar os exames requeridos no Artigo 4, 
parágrafo 2, alínea ( d ); e  
        c) Auxiliar a Conferência das Partes, conforme o caso, na preparação e implementação de 
suas decisões.  
        Artigo 11  
        Mecanismo Financeiro  
        1. Fica definido um mecanismo para a provisão de recursos financeiros a título de doação 
ou em base concessional, inclusive para fins de transferência de tecnologia. Esse mecanismo 
deve funcionar sob a orientação da Conferência das Partes e prestar contas à mesma, a qual 
deve decidir sobre suas políticas, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade 
relativos a esta Convenção. Seu funcionamento deve ser confiado a uma ou mais entidades 
internacionais existentes.  
        2. O mecanismo financeiro deve ter uma representação eqüitativa e equilibrada de todas 
as Partes, num sistema transparente de administração.  
        3. A Conferência das Partes e a entidade ou entidades encarregadas do funcionamento 
do mecanismo financeiro devem aprovar os meios para operar os parágrafos precedentes, que 
devem incluir o seguinte:  
        a) Modalidades para garantir que os projetos financiados para enfrentar a mudança do 
clima estejam de acordo com as políticas, prioridades programáticas e critérios de 
aceitabilidade estabelecidos pela Conferência das Partes;  
        b) Modalidades pelas quais uma determinada decisão de financiamento possa ser 
reconsiderada à luz dessas políticas, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade;  
        c) Apresentação à Conferência das Partes de relatórios periódicos da entidade ou 
entidades sobre suas operações de financiamento, de forma compatível com a exigência de 
prestação de contas prevista no parágrafo 1 deste Artigo; e  
        d) Determinação, de maneira previsível e identificável, do valor dos financiamentos 
necessários e disponíveis para a implementação desta Convenção e das condições sob as 
quais esse valor deve ser periodicamente reexaminado.  
        4. Em sua primeira sessão a Conferência das Partes deve definir os meios para 
implementar as disposições precedentes, reexaminando e levando em conta os dispositivos 
provisórios mencionados no Artigo 21, parágrafo 3, e deve decidir se esses dispositivos 
provisórios devem ser mantidos. Subseqüentemente, dentro de quatro anos, a Conferência das 
Partes deve reexaminar o mecanismo financeiro e tomar as medidas adequadas.  
        5. As Partes países desenvolvidos podem também prover recursos financeiros 
relacionados com a implementação desta Convenção mediante canais bilaterais, regionais e 
multilaterais e as Partes países em desenvolvimento podem deles beneficiar-se.  
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        Artigo 12  
        Transmissão de Informações Relativas à Implementação  
        1. Em conformidade com o Artigo 4, parágrafo 1, cada Parte deve transmitir à Conferência 
das Partes por meio do Secretariado, as seguintes informações:  
        a) Inventário nacional de emissões antrópicas por fontes e de remoções por sumidouros 
de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, dentro de suas 
possibilidades, usando metodologias comparáveis desenvolvidas e aprovadas pela 
Conferência das Partes;  
        b) Descrição geral das medidas tomadas ou previstas pela Parte para implementar esta 
Convenção; e  
        c) Qualquer outra informação que a Parte considere relevante para a realização do 
objetivo desta Convenção e apta a ser incluída em sua comunicação, inclusive, se possível, 
dados pertinentes para cálculos das tendências das emissões mundiais.  
        2. Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes citadas no Anexo I deve 
incluir as seguintes informações em sua comunicação:  
        a) Descrição pormenorizada das políticas e medidas por ela adotadas para implementar 
suas obrigações assumidas sob o Artigo 4, parágrafo 2, alíneas ( a ) e ( b ); e  
        b) Estimativa específica dos efeitos que as políticas e medidas mencionadas na alínea ( a 
) acima terão sobre as emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de 
efeito estufa durante o período a que se refere o Artigo 4, parágrafo 2, alínea ( a ). 
        3. Ademais, cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes desenvolvidas 
citadas no Anexo II deve incluir pormenores de medidas tomadas em conformidade com o 
Artigo 4, parágrafos 3, 4 e 5.  
        4. As Partes países desenvolvidos podem, voluntariamente, propor projetos para 
financiamento, inclusive especificando tecnologias, materiais, equipamentos, técnicas ou 
práticas necessários à execução desses projetos, juntamente, se possível, com estimativa de 
todos os custos adicionais, de reduções de emissões e aumento de remoções de gases de 
efeito estufa, bem corno estimativas dos benefícios resultantes.  
        5. Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes incluídas no Anexo I deve 
apresentar sua comunicação inicial dentro de seis meses da entrada em vigor desta 
Convenção para essa Parte. Cada Parte não incluída deve apresentar sua comunicação inicial 
dentro de três anos da entrada em vigor desta Convenção para essa Parte ou a partir da 
disponibilidade de recursos financeiros de acordo com o Artigo 4, parágrafo 3. As Partes que 
forem países de menor desenvolvimento relativo podem apresentar sua comunicação inicial 
quando o desejarem. A freqüência das comunicações subseqüentes de todas as Partes deve 
ser determinada pela Conferência das Partes, levando em conta o cronograma diferenciado 
previsto neste parágrafo.  
        6. As informações relativas a este Artigo apresentadas pelas Partes devem ser 
transmitidas pelo Secretariado, tão logo possível, à Conferência das Partes e a quaisquer 
órgãos subsidiários interessados. Se necessário, a Conferência das Partes pode reexaminar os 
procedimentos para a transmissão de informações.  
        7. A partir de sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve tomar providências, 
mediante solicitação, no sentido de apoiar técnica e financeiramente as Partes países em 
desenvolvimento na compilação e apresentação de informações relativas a este Artigo, bem 
como de identificar necessidades técnicas e financeiras relativas a projetos propostos e 
medidas de resposta previstas no Artigo 4. Esse apoio pode ser concedido por outras Partes, 
por organizações internacionais competentes e pelo Secretariado, conforme o caso.  
        8. Qualquer grupo de Partes pode, sujeito às diretrizes adotadas pela Conferência das 
Partes e mediante notificação prévia à Conferência das Partes, apresentar comunicação 
conjunta no cumprimento de suas obrigações assumidas sob este Artigo, desde que essa 
comunicação inclua informações sobre o cumprimento, por cada uma dessas Partes, de suas 
obrigações individuais no âmbito desta Convenção.  
        9. As informações recebidas pelo Secretariado, que sejam classificadas como 
confidenciais por uma Parte, em conformidade com critérios a serem estabelecidos pela 
Conferência das Partes, devem ser compiladas pelo Secretariado de modo a proteger seu 
caráter confidencial antes de serem colocadas à disposição de quaisquer dos órgãos 
envolvidos na transmissão e no exame de informações.  
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        10. De acordo com o Parágrafo 9 acima, e sem prejuízo da capacidade de qualquer Parte 
de, a qualquer momento, tornar públicas sua comunicação, o Secretariado deve tornar públicas 
as comunicações feitas pelas Partes em conformidade com este Artigo no momento em que 
forem apresentadas a Conferência das Partes.  
        Artigo 13  
        Solução de Questões Relativas à Implementação da Convenção  
        Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve considerar o estabelecimento de 
um mecanismo de consultas multilaterais, ao qual poderão recorrer as Partes mediante 
solicitação, para a solução de questões relativas à implementação desta Convenção.  
        Artigo 14  
        Solução de Controvérsias  
        1. No caso de controvérsia entre duas ou mais Partes no que respeita à interpretação ou 
aplicação desta Convenção, as Partes envolvidas devem procurar resolvê-las por meio de 
negociação ou qualquer outro meio pacífico de sua própria escolha.  
        2. Ao ratificar, aceitar, ou aprovar esta Convenção ou a ela aderir, ou em qualquer 
momento posterior, qualquer Parte que não seja uma organização de integração econômica 
regional pode declarar, por escrito ao Depositário, que reconhece como compulsório ipso facto, 
e sem acordo especial, com respeito a qualquer controvérsia relativa à interpretação ou a 
aplicação desta Convenção e em relação a qualquer Parte que aceite a mesma obrigação:  
        (a) Submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça e\ou  
        (b) Arbitragem, de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos pela Conferência 
das Partes, o mais breve possível, em anexo sobre arbitragem.  
        Uma Parte que seja uma organização de integração econômica regional pode fazer uma 
declaração com efeito similar em relação à arbitragem em conformidade com os procedimentos 
mencionados na alínea ( b ) acima.  
        3. Toda declaração feita de acordo com o parágrafo 2 acima permanecerá em vigor até a 
data de expiração nela prevista ou, no máximo, durante três meses após o depósito, junto ao 
Depositário, de um aviso por escrito de sua revogação.  
        4. Toda nova declaração, todo aviso de revogação ou a expiração da declaração não 
devem afetar, de forma alguma, processos pendentes na Corte Internacional de Justiça ou no 
tribunal de arbitragem, a menos que as Partes na controvérsia concordem de outra maneira.  
        5. De acordo com a aplicação do parágrafo 2 acima, se, doze meses após a notificação de 
uma Parte por outra de que existe uma controvérsia entre elas, as Partes envolvidas não 
conseguirem solucionar a controvérsia, recorrendo aos meios a que se refere o parágrafo 1 
acima, a controvérsia deve ser submetida à conciliação mediante solicitação de qualquer das 
Partes em controvérsia.  
        6. Mediante solicitação de uma das Partes na controvérsia, deve ser criada uma comissão 
de conciliação, composta por um número igual de membros designados por cada Parte 
interessada e um presidente escolhido conjuntamente pelos membros designados por cada 
Parte. A comissão deve emitir decisão recomendatória, que deve ser considerada pelas Partes 
em boa fé.  
        7. A Conferência das Partes deve estabelecer, o mais breve possível, procedimentos 
adicionais em relação à conciliação, em anexo sobre conciliação.  
        8. As disposições deste artigo aplicam-se a quaisquer instrumentos jurídicos pertinentes 
que a Conferência das Partes possa adotar, salvo se de outra maneira disposto nesse 
instrumento.  
        Artigo 15  
        Emendas à Convenção  
        1. Qualquer Parte pode propor emendas a esta Convenção.  
        2. As emendas a esta Convenção devem ser adotadas em sessão ordinária da 
Conferência das Partes. O texto de  qualquer emenda proposta a esta Convenção deve ser 
comunicado às Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da sessão na qual será 
proposta sua adoção. Propostas de emenda devem também ser comunicadas pelo 
Secretariado aos signatários desta Convenção e ao Depositário, para informação.  
        3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por consenso sobre as 
emendas propostas a esta Convenção. Uma vez exauridos todos os esforços para chegar a um 
consenso sem que se tenha chegado a um acordo, a emenda deve ser adotada, em última 
instância, por maioria de três quartos das Partes presentes e votantes nessa sessão. As 
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emendas adotadas devem ser comunicadas pelo Secretariado ao Depositário, que deve 
comunicá-las a todas as Partes para aceitação.  
        4. Os instrumentos de aceitação de emendas devem ser depositados junto ao Depositário. 
As emendas adotadas em conformidade com o parágrafo 3 acima devem entrar em vigor para 
as Partes que a tenham aceito no nonagésimo dia após o recebimento, pelo Depositário, de 
instrumentos de aceitação de pelo menos três quartos das Partes desta Convenção.  
        5. As emendas devem entrar em vigor para qualquer outra Parte no nonagésimo dia após 
a Parte ter depositado seu instrumento de aceitação das emendas.  
        6. Para os fins deste Artigo, "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes e 
que emitam voto afirmativo ou negativo.  
        Artigo 16  
        Adoção de Anexos e Emendas aos Anexos da Convenção  
        1. Os anexos desta Convenção constituem parte integrante da mesma e, salvo se 
expressamente disposto de outro modo, qualquer referência a esta Convenção constitui ao 
mesmo tempo referência a qualquer de seus anexos. Sem prejuízo do disposto no Artigo 14, 
parágrafo 2, alínea ( b ) e parágrafo 7, esses anexos devem conter apenas listas, formulários e 
qualquer outro material descritivo que trate de assuntos científicos, técnicos, processuais ou 
administrativos.  
        2. Os anexos desta Convenção devem ser propostos e adotados de acordo com o 
procedimento estabelecido no Artigo 15, parágrafos 2, 3 e 4.  
        3. Qualquer anexo adotado em conformidade com o parágrafo 2 acima deve entrar em 
vigor para todas as Partes desta Convenção seis meses após a comunicação a essas Partes, 
pelo Depositário, da adoção do anexo, à exceção das Partes que notificarem o Depositário, por 
escrito e no mesmo prazo, de sua não aceitação do anexo. O anexo deve entrar em vigor para 
as Partes que tenham retirado sua notificação de não-aceitacão no nonagésimo dia após o 
recebimento, pelo Depositário, da retirada dessa notificação.  
        4. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas aos anexos desta Convenção 
devem estar sujeitas ao mesmo procedimento obedecido no caso de proposta, adoção e 
entrada em vigor de anexos desta Convenção, em conformidade com os parágrafos 2 e 3 
acima.  
        5. Se a adoção de um anexo ou de uma emenda a um anexo envolver uma emenda a 
esta Convenção esse anexo ou emenda a um anexo somente deve entrar em vigor quando a 
emenda à Convenção estiver em vigor.  
        Artigo 17  
        Protocolos 
        1. Em qualquer uma das sessões ordinárias, a Conferência das Partes pode adotar 
protocolos a esta Convenção.  
        2. O texto de qualquer proposta de protocolo deve ser comunicado às Partes pelo 
Secretariado pelo menos seis meses antes dessa sessão da Conferência das Partes.  
        3. As exigências para a entrada em vigor de qualquer protocolo devem ser estabelecidas 
por esse instrumento.  
        4. Somente Partes desta Convenção podem ser Partes de um protocolo.  
        5. As decisões no âmbito de qualquer protocolo devem ser exclusivamente tomadas pelas 
Partes desse protocolo.  
        Artigo 18  
        Direito de Voto  
        1. Cada Parte desta Convenção tem direito da um voto, à exceção do disposto no 
parágrafo 2 acima.  
        2. As organizações de integração econômica regional devem exercer, em assuntos de sua 
competência, seu direito de voto com um número de votos igual ao número de seus Estados-
Membros Partes desta Convenção. Essas organizações não devem exercer seu direito de voto 
se qualquer de seus Estados-Membros exercer esse direito e vice-versa.  
        Artigo 19  
        Depositário 
        O Secretário-Geral da Nações Unidas será o Depositário desta Convenção e de 
protocolos adotados em conformidade com o Artigo 17.  
        Artigo 20  
        Assinatura 
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        Esta Convenção estará aberta, no Rio de Janeiro, à assinatura de Estados-Membros das 
Nações Unidas ou de quaisquer de seus organismos especializados, ou que sejam Partes do 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça e de organizações de integração econômica 
regional, durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, e posteriormente na sede das Nações Unidas em Nova York de 20 de junho 
de 1992 a 19 de junho de 1993.  
        Artigo 21  
        Disposições Transitórias  
        1. As funções do Secretariado, a que se refere o Artigo 8, devem ser desempenhadas 
provisoriamente pelo Secretariado estabelecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 
sua resolução 45/212 de 21 de dezembro de 1990, até que a Conferência das Partes conclua 
sua primeira sessão.  
        2. O chefe do Secretariado provisório, a que se refere o parágrafo 1 acima, deve cooperar 
estreitamente com o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, a fim de assegurar 
que esse Painel preste assessoramento científico e técnico objetivo. Outras instituições 
científicas pertinentes também podem ser consultadas.  
        3. O Fundo para o Meio Ambiente Mundial, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, do Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, será a entidade internacional 
encarregada provisoriamente do funcionamento do mecanismo financeiro a que se refere o 
Artigo 11. Nesse contexto, o Fundo para o Meio Ambiental Mundial deve ser adequadamente 
reestruturado e sua composição universalizada para permitir-lhe cumprir os requisitos do Artigo 
11.  
        Artigo 22  
        Ratificação, Aceitação, Aprovação ou Adesão  
        1. Esta Convenção está sujeita a ratificação, aceitação, aprovação ou adesão de Estados 
e organizações de integração econômica regional. Estará aberta a adesões a partir do dia 
seguinte à data em que a Convenção não mais esteja aberta a assinaturas. Os instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão devem ser depositados junto ao Depositário.  
        2. Qualquer organização de integração econômica regional que se torne Parte desta 
Convenção, sem que seja Parte nenhum de seus Estados-Membros, deve ficar sujeita a todas 
as obrigações previstas nesta Convenção. No caso de um ou mais Estados-Membros dessas 
organizações serem Parte desta Convenção, a organização e seus Estados-Membros devem 
dicidir sobre suas respectivas responsabilidades para o cumprimento de suas obrigações 
previstas nesta Convenção. Nesses casos as organizações e os Estados-Membros não podem 
exercer simultaneamente direitos estabelecidos pela Convenção.  
        3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, as organizações 
de integração econômica regional devem declarar o âmbito de suas competências no que 
respeita a assuntos regidos por esta Convenção. Essas organizações devem também informar 
ao Depositário de qualquer modificação substancial no âmbito de suas competências, o qual, 
por sua vez, deve transmitir essas informações às Partes.  
        Artigo 23  
        Entrada em Vigor  
        1. Esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito do 
qüinquagésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.  
        2. Para cada Estado ou organização de integração econômica regional que ratifique, 
aceite ou aprove esta Convenção ou a ela adira após o depósito do qüinquagésimo 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, esta Convenção entra em vigor na 
nonagésimo dia após a data de depósito do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão desse Estado ou organização de integração econômica regional.  
        3. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo, o instrumento depositado por uma 
organização de integração econômica regional não deve ser considerado como adicional 
àqueles depositados por Estados-Membros dessa organização.  
        Artigo 24  
        Reservas 
        Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção.  
        Artigo 25  
        Denúncia 
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        1. Após três anos da entrada em vigor da Convenção para uma Parte, essa Parte pode, a 
qualquer momento, denunciá-la por meio de notificação escrita ao Depositário.  
        2. Essa denúncia tem efeito um ano após à data de seu recebimento pelo Depositário, ou 
em data posterior se assim for estipulado na notificação de denúncia.  
        3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie esta Convenção denuncia 
também os protocolos de que é Parte.  
        Artigo 26  
        Textos Autênticos  
        O original desta Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas.  
        Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, firmam esta 
Convenção.  
        Feito em Nova York aos nove dias de maio de mil novecentos e noventa e dois.  
Anexo I  
Alemanha Islândia 
Austrália Itália 
Áustria Japão 
Belarus A Letônia A 
Bélgica Lituânia A 
Bulgária Luxemburgo 
Canadá Noruega 
Comunidade Européia  Nova Zelândia  
Dinamarca Países Baixos  
Espanha Polônia A 
Estados Unidos da América  Portugal 
Estônia A Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte  
Federação Russa A República Tcheco-Eslovaca  
Finlândia Romênia A 
França Suécia 
Grécia Suíça 
Hungria A Turquia 
Irlanda Ucrânia 
A Países em processo de transição para uma economia de mercado.  
Anexo II  
Alemanha Islândia 
Austrália Itália 
Áustria Japão 
Bélgica Luxemburgo 
Canadá Noruega 
Comunidade Européia  Nova Zelândia  
Dinamarca Países Baixos  
Espanha Portugal 
Estados Unidos da América  Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte  
Finlândia Suécia 
França Suíça 
Grécia Turquia 
Irlanda  
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ANEXO B – PROTOCOLO DE QUIOTO 

 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.445, DE 12 DE MAIO DE 2005. 

 

Promulga o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, 
aberto a assinaturas na cidade de 
Quioto, Japão, em 11 de dezembro de 
1997, por ocasião da Terceira 
Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e 

        Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do Protocolo de 
Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, por 
meio do Decreto Legislativo no 144, de 20 de junho de 2002; 

        Considerando que o Governo brasileiro ratificou o citado Protocolo em 23 
de agosto de 2002; 

        Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 16 de 
fevereiro de 2005; 

        DECRETA: 

        Art. 1o  O Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, de 11 de dezembro de 1997, apenso por cópia ao 
presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se 
contém. 

        Art. 2o  São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão do referido Protocolo ou que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição. 
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        Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 12 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Samuel Pinheiro Guimaraes Neto 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.5.2005 

PROTOCOLO DE QUIOTO À CONVENÇÃO-QUADRO 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA 

        As Partes deste Protocolo, 

        Sendo Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, doravante denominada "Convenção", 

        Procurando atingir o objetivo final da Convenção, conforme expresso no 
Artigo 2, 

        Lembrando as disposições da Convenção, 

        Seguindo as orientações do Artigo 3 da Convenção, 

        Em conformidade com o Mandato de Berlim adotado pela decisão 1/CP.1 
da Conferência das Partes da Convenção em sua primeira sessão, 

        Convieram no seguinte: 

ARTIGO 1 

        Para os fins deste Protocolo, aplicam-se as definições contidas no Artigo 1 
da Convenção. Adicionalmente: 

        1. "Conferência das Partes" significa a Conferência das Partes da 
Convenção. 

        2. "Convenção" significa a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, adotada em Nova York em 9 de maio de 1992. 

        3 "Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima" significa o Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima estabelecido conjuntamente pela 
Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente em 1988. 

        4. "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo de Montreal sobre 
Substâncias que Destróem a Camada de Ozônio, adotado em Montreal em 16 
de setembro de 1987 e com os ajustes e emendas adotados posteriormente. 
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        5. "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes e que 
emitam voto afirmativo ou negativo. 

        6. "Parte" significa uma Parte deste Protocolo, a menos que de outra 
forma indicado pelo contexto. 

        7. "Parte incluída no Anexo I" significa uma Parte incluída no Anexo I da 
Convenção, com as emendas de que possa ser objeto, ou uma Parte que 
tenha feito uma notificação conforme previsto no Artigo 4, parágrafo 2(g), da 
Convenção. 

    ARTIGO 2 

        1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a 
fim de promover o desenvolvimento sustentável, deve: 

        (a) Implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo com suas 
circunstâncias nacionais, tais como: 

i. O aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia 
nacional; 

ii. A proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em conta seus 
compromissos assumidos em acordos internacionais relevantes sobre o meio 
ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, 
florestamento e reflorestamento;  

iii. A promoção de formas sustentáveis de agricultura à luz das considerações 
sobre a mudança do clima; 

iv. A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas 
novas e renováveis de energia, de tecnologias de seqüestro de dióxido de 
carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e 
inovadoras; 

v. A redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos 
fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores 
emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da 
Convenção e aplicação de instrumentos de mercado; 

vi. O estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promoção 
de políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal; 

vii. Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa não 
controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes; 

viii. A limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua recuperação 
e utilização no tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e 
na distribuição de energia; 

        (b) Cooperar com outras Partes incluídas no Anexo I no aumento da 
eficácia individual e combinada de suas políticas e medidas adotadas segundo 
este Artigo, conforme o Artigo 4, parágrafo 2(e)(i), da Convenção. Para esse 
fim, essas Partes devem adotar medidas para compartilhar experiências e 
trocar informações sobre tais políticas e medidas, inclusive desenvolvendo 
formas de melhorar sua comparabilidade, transparência e eficácia. A 
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Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo 
deve, em sua primeira sessão ou tão logo seja praticável a partir de então, 
considerar maneiras de facilitar tal cooperação, levando em conta toda a 
informação relevante. 

        2. As Partes incluídas no Anexo I devem procurar limitar ou reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal 
originárias de combustíveis do transporte aéreo e marítimo internacional, 
conduzindo o trabalho pela Organização de Aviação Civil Internacional e pela 
Organização Marítima Internacional, respectivamente. 

        3. As Partes incluídas no Anexo I devem empenhar-se em implementar 
políticas e medidas a que se refere este Artigo de forma a minimizar efeitos 
adversos, incluindo os efeitos adversos da mudança do clima, os efeitos sobre 
o comércio internacional e os impactos sociais, ambientais e econômicos sobre 
outras Partes, especialmente as Partes países em desenvolvimento e em 
particular as identificadas no Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção, levando 
em conta o Artigo 3 da Convenção. A Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo pode realizar ações adicionais, conforme o 
caso, para promover a implementação das disposições deste parágrafo.  

        4. Caso a Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes 
deste Protocolo considere proveitoso coordenar qualquer uma das políticas e 
medidas do parágrafo 1(a) acima, levando em conta as diferentes 
circunstâncias nacionais e os possíveis efeitos, deve considerar modos e meios 
de definir a coordenação de tais políticas e medidas. 

ARTIGO 3 

        1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, 
assegurar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de 
carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não 
excedam suas quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com seus 
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões descritos no 
Anexo B e de acordo com as disposições deste Artigo, com vistas a reduzir 
suas emissões totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos 
níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012.  

        2. Cada Parte incluída no Anexo I deve, até 2005, ter realizado um 
progresso comprovado para alcançar os compromissos assumidos sob este 
Protocolo. 

        3. As variações líquidas nas emissões por fontes e remoções por 
sumidouros de gases de efeito estufa resultantes de mudança direta, induzida 
pelo homem, no uso da terra e nas atividades florestais, limitadas ao 
florestamento, reflorestamento e desflorestamento desde 1990, medidas como 
variações verificáveis nos estoques de carbono em cada período de 
compromisso, deverão ser utilizadas para atender os compromissos assumidos 
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sob este Artigo por cada Parte incluída no Anexo I. As emissões por fontes e 
remoções por sumidouros de gases de efeito estufa associadas a essas 
atividades devem ser relatadas de maneira transparente e comprovável e 
revistas em conformidade com os Artigos 7 e 8. 

        4. Antes da primeira sessão da Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo, cada Parte incluída no Anexo I deve 
submeter à consideração do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e 
Tecnológico dados para o estabelecimento do seu nível de estoques de 
carbono em 1990 e possibilitar a estimativa das suas mudanças nos estoques 
de carbono nos anos subseqüentes. A Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessão ou assim 
que seja praticável a partir de então, decidir sobre as modalidades, regras e 
diretrizes sobre como e quais são as atividades adicionais induzidas pelo 
homem relacionadas com mudanças nas emissões por fontes e remoções por 
sumidouros de gases de efeito estufa nas categorias de solos agrícolas e de 
mudança no uso da terra e florestas, que devem ser acrescentadas ou 
subtraídas da quantidade atribuída para as Partes incluídas no Anexo I, 
levando em conta as incertezas, a transparência na elaboração de relatório, a 
comprovação, o trabalho metodológico do Painel Intergovernamental sobre 
Mudança do Clima, o assessoramento fornecido pelo Órgão Subsidiário de 
Assessoramento Científico e Tecnológico em conformidade com o Artigo 5 e as 
decisões da Conferência das Partes. Tal decisão será aplicada a partir do 
segundo período de compromisso. A Parte poderá optar por aplicar essa 
decisão sobre as atividades adicionais induzidas pelo homem no seu primeiro 
período de compromisso, desde que essas atividades tenham se realizado a 
partir de 1990. 

        5. As Partes em processo de transição para uma economia de mercado 
incluídas no Anexo I, cujo ano ou período de base foi estabelecido em 
conformidade com a decisão 9/CP.2 da Conferência das Partes em sua 
segunda sessão, devem usar esse ano ou período de base para a 
implementação dos seus compromissos previstos neste Artigo. Qualquer outra 
Parte em processo de transição para uma economia de mercado incluída no 
Anexo I que ainda não tenha submetido a sua primeira comunicação nacional, 
conforme o Artigo 12 da Convenção, também pode notificar a Conferência das 
Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo da sua intenção de 
utilizar um ano ou período históricos de base que não 1990 para a 
implementação de seus compromissos previstos neste Artigo. A Conferência 
das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve decidir 
sobre a aceitação de tal notificação. 

        6. Levando em conta o Artigo 4, parágrafo 6, da Convenção, na 
implementação dos compromissos assumidos sob este Protocolo que não os 
deste Artigo, a Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes 
deste Protocolo concederá um certo grau de flexibilidade às Partes em 
processo de transição para uma economia de mercado incluídas no Anexo I.  
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        7. No primeiro período de compromissos quantificados de limitação e 
redução de emissões, de 2008 a 2012, a quantidade atribuída para cada Parte 
incluída no Anexo I deve ser igual à porcentagem descrita no Anexo B de suas 
emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, 
dos gases de efeito estufa listados no Anexo A em 1990, ou o ano ou período 
de base determinado em conformidade com o parágrafo 5 acima, multiplicado 
por cinco. As Partes incluídas no Anexo I para as quais a mudança no uso da 
terra e florestas constituíram uma fonte líquida de emissões de gases de efeito 
estufa em 1990 devem fazer constar, no seu ano ou período de base de 
emissões de 1990, as emissões antrópicas agregadas por fontes menos as 
remoções antrópicas por sumidouros em 1990, expressas em dióxido de 
carbono equivalente, devidas à mudança no uso da terra, com a finalidade de 
calcular sua quantidade atribuída. 

        8. Qualquer Parte incluída no Anexo I pode utilizar 1995 como o ano base 
para os hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre, na 
realização dos cálculos mencionados no parágrafo 7 acima. 

        9. Os compromissos das Partes incluídas no Anexo I para os períodos 
subseqüentes devem ser estabelecidos em emendas ao Anexo B deste 
Protocolo, que devem ser adotadas em conformidade com as disposições do 
Artigo 21, parágrafo 7. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das 
Partes deste Protocolo deve dar início à consideração de tais compromissos 
pelo menos sete anos antes do término do primeiro período de compromisso 
ao qual se refere o parágrafo 1 acima. 

        10. Qualquer unidade de redução de emissões, ou qualquer parte de uma 
quantidade atribuída, que uma Parte adquira de outra Parte em conformidade 
com as disposições do Artigo 6 ou do Artigo 17 deve ser acrescentada à 
quantidade atribuída à Parte adquirente. 

        11. Qualquer unidade de redução de emissões, ou qualquer parte de uma 
quantidade atribuída, que uma Parte transfira para outra Parte em 
conformidade com as disposições do Artigo 6 ou do Artigo 17 deve ser 
subtraída da quantidade atribuída à Parte transferidora. 

        12. Qualquer redução certificada de emissões que uma Parte adquira de 
outra Parte em conformidade com as disposições do Artigo 12 deve ser 
acrescentada à quantidade atribuída à Parte adquirente. 

        13. Se as emissões de uma Parte incluída no Anexo I em um período de 
compromisso forem inferiores a sua quantidade atribuída prevista neste Artigo, 
essa diferença, mediante solicitação dessa Parte, deve ser acrescentada à 
quantidade atribuída a essa Parte para períodos de compromisso 
subseqüentes. 

        14. Cada Parte incluída no Anexo I deve empenhar-se para implementar 
os compromissos mencionados no parágrafo 1 acima de forma que sejam 



 146 
 

minimizados os efeitos adversos, tanto sociais como ambientais e econômicos, 
sobre as Partes países em desenvolvimento, particularmente as identificadas 
no Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção. Em consonância com as decisões 
pertinentes da Conferência das Partes sobre a implementação desses 
parágrafos, a Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve, em sua primeira sessão, considerar quais as ações se fazem 
necessárias para minimizar os efeitos adversos da mudança do clima e/ou os 
impactos de medidas de resposta sobre as Partes mencionadas nesses 
parágrafos. Entre as questões a serem consideradas devem estar a obtenção 
de fundos, seguro e transferência de tecnologia. 

ARTIGO 4 

        1. Qualquer Parte incluída no Anexo I que tenha acordado em cumprir 
conjuntamente seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 será considerada 
como tendo cumprido esses compromissos se o total combinado de suas 
emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, 
dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não exceder suas quantidades 
atribuídas, calculadas de acordo com seus compromissos quantificados de 
limitação e redução de emissões, descritos no Anexo B, e em conformidade 
com as disposições do Artigo 3. O respectivo nível de emissão determinado 
para cada uma das Partes do acordo deve ser nele especificado. 

        2. As Partes de qualquer um desses acordos devem notificar o 
Secretariado sobre os termos do acordo na data de depósito de seus 
instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão a este Protocolo. 
O Secretariado, por sua vez, deve informar os termos do acordo às Partes e 
aos signatários da Convenção. 

        3. Qualquer desses acordos deve permanecer em vigor durante o período 
de compromisso especificado no Artigo 3, parágrafo 7. 

        4. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no âmbito de uma 
organização regional de integração econômica e junto com ela, qualquer 
alteração na composição da organização após a adoção deste Protocolo não 
deverá afetar compromissos existentes no âmbito deste Protocolo. Qualquer 
alteração na composição da organização só será válida para fins dos 
compromissos previstos no Artigo 3 que sejam adotados em período 
subseqüente ao dessa alteração.  

        5. Caso as Partes desses acordos não atinjam seu nível total combinado 
de redução de emissões, cada Parte desses acordos deve se responsabilizar 
pelo seu próprio nível de emissões determinado no acordo. 

        6. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no âmbito de uma 
organização regional de integração econômica que seja Parte deste Protocolo 
e junto com ela, cada Estado-Membro dessa organização regional de 
integração econômica individual e conjuntamente com a organização regional 



 147 
 

de integração econômica, atuando em conformidade com o Artigo 24, no caso 
de não ser atingido o nível total combinado de redução de emissões, deve se 
responsabilizar por seu nível de emissões como notificado em conformidade 
com este Artigo. 

ARTIGO 5 

        1. Cada Parte incluída no Anexo I deve estabelecer, dentro do período 
máximo de um ano antes do início do primeiro período de compromisso, um 
sistema nacional para a estimativa das emissões antrópicas por fontes e das 
remoções antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não 
controlados pelo Protocolo de Montreal. As diretrizes para tais sistemas 
nacionais, que devem incorporar as metodologias especificadas no parágrafo 2 
abaixo, devem ser decididas pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo em sua primeira sessão. 

        2. As metodologias para a estimativa das emissões antrópicas por fontes 
e das remoções antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa 
não controlados pelo Protocolo de Montreal devem ser as aceitas pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima e acordadas pela Conferência 
das Partes em sua terceira sessão. Onde não forem utilizadas tais 
metodologias, ajustes adequados devem ser feitos de acordo com as 
metodologias acordadas pela Conferência das Partes na qualidade de reunião 
das Partes deste Protocolo em sua primeira sessão. Com base no trabalho, 
inter alia, do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima e no 
assessoramento prestado pelo Órgão Subsidiário de Assessoramento 
Científico e Tecnológico, a Conferência das Partes na qualidade de reunião das 
Partes deste Protocolo deve rever periodicamente e, conforme o caso, revisar 
tais metodologias e ajustes, levando plenamente em conta qualquer decisão 
pertinente da Conferência das Partes. Qualquer revisão das metodologias ou 
ajustes deve ser utilizada somente com o propósito de garantir o cumprimento 
dos compromissos previstos no Artigo 3 com relação a qualquer período de 
compromisso adotado posteriormente a essa revisão. 

        3. Os potenciais de aquecimento global utilizados para calcular a 
equivalência em dióxido de carbono das emissões antrópicas por fontes e das 
remoções antrópicas por sumidouros dos gases de efeito estufa listados no 
Anexo A devem ser os aceitos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima e acordados pela Conferência das Partes em sua terceira sessão. 
Com base no trabalho, inter alia, do Painel Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima e no assessoramento prestado pelo Órgão Subsidiário de 
Assessoramento Científico e Tecnológico, a Conferência das Partes na 
qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve rever periodicamente e, 
conforme o caso, revisar o potencial de aquecimento global de cada um dos 
gases de efeito estufa, levando plenamente em conta qualquer decisão 
pertinente da Conferência das Partes. Qualquer revisão de um potencial de 
aquecimento global deve ser aplicada somente aos compromissos assumidos 
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sob o Artigo 3 com relação a qualquer período de compromisso adotado 
posteriormente a essa revisão. 

ARTIGO 6 

        1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer 
Parte incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra 
dessas Partes unidades de redução de emissões resultantes de projetos 
visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das 
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer 
setor da economia, desde que: 

        (a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; 

        (b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um 
aumento das remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que 
ocorreriam na sua ausência; 

        (c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não 
estiver em conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; 
e 

        (d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às 
ações domésticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos 
no Artigo 3. 

        2. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo pode, em sua primeira sessão ou assim que seja viável a partir de 
então, aprimorar diretrizes para a implementação deste Artigo, inclusive para 
verificação e elaboração de relatórios. 

        3. Uma Parte incluída no Anexo I pode autorizar entidades jurídicas a 
participarem, sob sua responsabilidade, de ações que promovam a geração, a 
transferência ou a aquisição, sob este Artigo, de unidades de redução de 
emissões. 

        4. Se uma questão de implementação por uma Parte incluída no Anexo I 
das exigências mencionadas neste parágrafo é identificada de acordo com as 
disposições pertinentes do Artigo 8, as transferências e aquisições de unidades 
de redução de emissões podem continuar a ser feitas depois de ter sido 
identificada a questão, desde que quaisquer dessas unidades não sejam 
usadas pela Parte para atender os seus compromissos assumidos sob o Artigo 
3 até que seja resolvida qualquer questão de cumprimento. 

ARTIGO 7 

        1. Cada Parte incluída no Anexo I deve incorporar ao seu inventário anual 
de emissões antrópicas por fontes e remoções antrópicas por sumidouros de 
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gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, submetido 
de acordo com as decisões pertinentes da Conferência das Partes, as 
informações suplementares necessárias com o propósito de assegurar o 
cumprimento do Artigo 3, a serem determinadas em conformidade com o 
parágrafo 4 abaixo. 

        2. Cada Parte incluída no Anexo I deve incorporar à sua comunicação 
nacional, submetida de acordo com o Artigo 12 da Convenção, as informações 
suplementares necessárias para demonstrar o cumprimento dos compromissos 
assumidos sob este Protocolo, a serem determinadas em conformidade com o 
parágrafo 4 abaixo. 

        3. Cada Parte incluída no Anexo I deve submeter as informações 
solicitadas no parágrafo 1 acima anualmente, começando com o primeiro 
inventário que deve ser entregue, segundo a Convenção, no primeiro ano do 
período de compromisso após a entrada em vigor deste Protocolo para essa 
Parte. Cada uma dessas Partes deve submeter as informações solicitadas no 
parágrafo 2 acima como parte da primeira comunicação nacional que deve ser 
entregue, segundo a Convenção, após a entrada em vigor deste Protocolo para 
a Parte e após a adoção de diretrizes como previsto no parágrafo 4 abaixo. A 
freqüência das submissões subseqüentes das informações solicitadas sob este 
Artigo deve ser determinada pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo, levando em conta qualquer prazo para a 
submissão de comunicações nacionais conforme decidido pela Conferência 
das Partes. 

        4. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve adotar em sua primeira sessão, e rever periodicamente a partir 
de então, diretrizes para a preparação das informações solicitadas sob este 
Artigo, levando em conta as diretrizes para a preparação de comunicações 
nacionais das Partes incluídas no Anexo I, adotadas pela Conferência das 
Partes. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve também, antes do primeiro período de compromisso, decidir 
sobre as modalidades de contabilização das quantidades atribuídas. 

ARTIGO 8 

        1. As informações submetidas de acordo com o Artigo 7 por cada Parte 
incluída no Anexo I devem ser revistas por equipes revisoras de especialistas 
em conformidade com as decisões pertinentes da Conferência das Partes e em 
consonância com as diretrizes adotadas com esse propósito pela Conferência 
das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, conforme o 
parágrafo 4 abaixo. As informações submetidas segundo o Artigo 7, parágrafo 
1, por cada Parte incluída no Anexo I devem ser revistas como parte da 
compilação anual e contabilização dos inventários de emissões e das 
quantidades atribuídas. Adicionalmente, as informações submetidas de acordo 
com o Artigo 7, parágrafo 2, por cada Parte incluída no Anexo I devem ser 
revistas como parte da revisão das comunicações. 
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        2. As equipes revisoras de especialistas devem ser coordenadas pelo 
Secretariado e compostas por especialistas selecionados a partir de indicações 
das Partes da Convenção e, conforme o caso, de organizações 
intergovernamentais, em conformidade com a orientação dada para esse fim 
pela Conferência das Partes. 

        3. O processo de revisão deve produzir uma avaliação técnica completa e 
abrangente de todos os aspectos da implementação deste Protocolo por uma 
Parte. As equipes revisoras de especialistas devem preparar um relatório para 
a Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, 
avaliando a implementação dos compromissos da Parte e identificando 
possíveis problemas e fatores que possam estar influenciando a efetivação dos 
compromissos. Esses relatórios devem ser distribuídos pelo Secretariado a 
todas as Partes da Convenção. O Secretariado deve listar as questões de 
implementação indicadas em tais relatórios para posterior consideração pela 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo.  

        4. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve adotar em sua primeira sessão, e rever periodicamente a partir 
de então, as diretrizes para a revisão da implementação deste Protocolo por 
equipes revisoras de especialistas, levando em conta as decisões pertinentes 
da Conferência das Partes. 

        5. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve, com a assistência do Órgão Subsidiário de Implementação e, 
conforme o caso, do Órgão de Assessoramento Científico e Tecnológico, 
considerar: 

        (a) As informações submetidas pelas Partes segundo o Artigo 7 e os 
relatórios das revisões dos especialistas sobre essas informações, elaborados 
de acordo com este Artigo; e 

        (b) As questões de implementação listadas pelo Secretariado em 
conformidade com o parágrafo 3 acima, bem como qualquer questão levantada 
pelas Partes. 

        6. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve tomar decisões sobre qualquer assunto necessário para a 
implementação deste Protocolo de acordo com as considerações feitas sobre 
as informações a que se refere o parágrafo 5 acima. 

ARTIGO 9 

        1. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve rever periodicamente este Protocolo à luz das melhores 
informações e avaliações científicas disponíveis sobre a mudança do clima e 
seus impactos, bem como de informações técnicas, sociais e econômicas 
relevantes. Tais revisões devem ser coordenadas com revisões pertinentes 
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segundo a Convenção, em particular as dispostas no Artigo 4, parágrafo 2(d), e 
Artigo 7, parágrafo 2(a), da Convenção. Com base nessas revisões, a 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo 
deve tomar as providências adequadas. 

        2. A primeira revisão deve acontecer na segunda sessão da Conferência 
das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. Revisões 
subseqüentes devem acontecer em intervalos regulares e de maneira 
oportuna. 

ARTIGO 10 

        Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas 
diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e 
circunstâncias específicos, nacionais e regionais, sem a introdução de qualquer 
novo compromisso para as Partes não incluídas no Anexo I, mas reafirmando 
os compromissos existentes no Artigo 4, parágrafo 1, da Convenção, e 
continuando a fazer avançar a implementação desses compromissos a fim de 
atingir o desenvolvimento sustentável, levando em conta o Artigo 4, parágrafos 
3, 5 e 7, da Convenção, devem:  

        (a) Formular, quando apropriado e na medida do possível, programas 
nacionais e, conforme o caso, regionais adequados, eficazes em relação aos 
custos, para melhorar a qualidade dos fatores de emissão, dados de atividade 
e/ou modelos locais que reflitam as condições socioeconômicas de cada Parte 
para a preparação e atualização periódica de inventários nacionais de 
emissões antrópicas por fontes e remoções antrópicas por sumidouros de 
todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, 
empregando metodologias comparáveis a serem acordadas pela Conferência 
das Partes e consistentes com as diretrizes para a preparação de 
comunicações nacionais adotadas pela Conferência das Partes;  

        (b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas 
nacionais e, conforme o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar 
a mudança do clima bem como medidas para facilitar uma adaptação 
adequada à mudança do clima: 

        (i) Tais programas envolveriam, entre outros, os setores de energia, 
transporte e indústria, bem como os de agricultura, florestas e tratamento de 
resíduos. Além disso, tecnologias e métodos de adaptação para aperfeiçoar o 
planejamento espacial melhorariam a adaptação à mudança do clima; e 

        (ii) As Partes incluídas no Anexo I devem submeter informações sobre 
ações no âmbito deste Protocolo, incluindo programas nacionais, em 
conformidade com o Artigo 7; e as outras Partes devem buscar incluir em suas 
comunicações nacionais, conforme o caso, informações sobre programas que 
contenham medidas que a Parte acredite contribuir para enfrentar a mudança 
do clima e seus efeitos adversos, incluindo a redução dos aumentos das 
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emissões de gases de efeito estufa e aumento dos sumidouros e remoções, 
capacitação e medidas de adaptação; 

        (c) Cooperar na promoção de modalidades efetivas para o 
desenvolvimento, a aplicação e a difusão, e tomar todas as medidas possíveis 
para promover, facilitar e financiar, conforme o caso, a transferência ou o 
acesso a tecnologias, know-how, práticas e processos ambientalmente seguros 
relativos à mudança do clima, em particular para os países em 
desenvolvimento, incluindo a formulação de políticas e programas para a 
transferência efetiva de tecnologias ambientalmente seguras que sejam de 
propriedade pública ou de domínio público e a criação, no setor privado, de um 
ambiente propício para promover e melhorar a transferência de tecnologias 
ambientalmente seguras e o acesso a elas;  

        (d) Cooperar nas pesquisas científicas e técnicas e promover a 
manutenção e o desenvolvimento de sistemas de observação sistemática e o 
desenvolvimento de arquivos de dados para reduzir as incertezas relacionadas 
ao sistema climático, os efeitos adversos da mudança do clima e as 
conseqüências econômicas e sociais das várias estratégias de resposta e 
promover o desenvolvimento e o fortalecimento da capacidade e dos recursos 
endógenos para participar dos esforços, programas e redes internacionais e 
intergovernamentais de pesquisa e observação sistemática, levando em conta 
o Artigo 5 da Convenção;  

        (e) Cooperar e promover em nível internacional e, conforme o caso, por 
meio de organismos existentes, a elaboração e a execução de programas de 
educação e treinamento, incluindo o fortalecimento da capacitação nacional, 
em particular a capacitação humana e institucional e o intercâmbio ou cessão 
de pessoal para treinar especialistas nessas áreas, em particular para os 
países em desenvolvimento, e facilitar em nível nacional a conscientização 
pública e o acesso público a informações sobre a mudança do clima. 
Modalidades adequadas devem ser desenvolvidas para implementar essas 
atividades por meio dos órgãos apropriados da Convenção, levando em conta 
o Artigo 6 da Convenção; 

        (f) Incluir em suas comunicações nacionais informações sobre programas 
e atividades empreendidos em conformidade com este Artigo de acordo com as 
decisões pertinentes da Conferência das Partes; e 

        (g) Levar plenamente em conta, na implementação dos compromissos 
previstos neste Artigo, o Artigo 4, parágrafo 8, da Convenção. 

ARTIGO 11 

        1. Na implementação do Artigo 10, as Partes devem levar em conta as 
disposições do Artigo 4, parágrafos 4, 5, 7, 8 e 9, da Convenção. 
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        2. No contexto da implementação do Artigo 4, parágrafo 1, da Convenção, 
em conformidade com as disposições do Artigo 4, parágrafo 3, e do Artigo 11 
da Convenção, e por meio da entidade ou entidades encarregadas da 
operação do mecanismo financeiro da Convenção, as Partes países 
desenvolvidos e as demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II da 
Convenção devem: 

        (a) Prover recursos financeiros novos e adicionais para cobrir 
integralmente os custos por elas acordados incorridos pelas Partes países em 
desenvolvimento para fazer avançar a implementação dos compromissos 
assumidos sob o Artigo 4, parágrafo 1(a), da Convenção e previstos no Artigo 
10, alínea (a); e 

        (b) Também prover esses recursos financeiros, inclusive para a 
transferência de tecnologia, de que necessitem as Partes países em 
desenvolvimento para cobrir integralmente os custos incrementais para fazer 
avançar a implementação dos compromissos existentes sob o Artigo 4, 
parágrafo 1, da Convenção e descritos no Artigo 10 e que sejam acordados 
entre uma Parte país em desenvolvimento e a entidade ou entidades 
internacionais a que se refere o Artigo 11 da Convenção, em conformidade 
com esse Artigo.  

        A implementação desses compromissos existentes deve levar em conta a 
necessidade de que o fluxo de recursos financeiros seja adequado e previsível 
e a importância da divisão adequada do ônus entre as Partes países 
desenvolvidos. A orientação para a entidade ou entidades encarregadas da 
operação do mecanismo financeiro da Convenção em decisões pertinentes da 
Conferência das Partes, incluindo as acordadas antes da adoção deste 
Protocolo, aplica-se mutatis mutandis às disposições deste parágrafo. 

        3. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas do 
Anexo II da Convenção podem também prover recursos financeiros para a 
implementação do Artigo 10 por meio de canais bilaterais, regionais e 
multilaterais e as Partes países em desenvolvimento podem deles beneficiar-
se. 

ARTIGO 12 

        1. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo. 

        2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às 
Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento 
sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às 
Partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3.  

        3. Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo: 
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        (a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de 
projetos que resultem em reduções certificadas de emissões; e 

        (b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas 
de emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o 
cumprimento de parte de seus compromissos quantificados de limitação e 
redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como determinado pela 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 

        4. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autoridade e 
orientação da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes 
deste Protocolo e à supervisão de um conselho executivo do mecanismo de 
desenvolvimento limpo. 

        5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto 
devem ser certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, 
com base em: 

        (a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida; 

        (b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a 
mitigação da mudança do clima, e 

        (c) Reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na 
ausência da atividade certificada de projeto. 

        6. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve prestar assistência 
quanto à obtenção de fundos para atividades certificadas de projetos quando 
necessário.  

        7. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve, em sua primeira sessão, elaborar modalidades e 
procedimentos com o objetivo de assegurar transparência, eficiência e 
prestação de contas das atividades de projetos por meio de auditorias e 
verificações independentes. 

        8. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve assegurar que uma fração dos fundos advindos de atividades 
de projetos certificadas seja utilizada para cobrir despesas administrativas, 
assim como assistir às Partes países em desenvolvimento que sejam 
particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima para 
fazer face aos custos de adaptação. 

        9. A participação no mecanismo de desenvolvimento limpo, inclusive nas 
atividades mencionadas no parágrafo 3(a) acima e na aquisição de reduções 
certificadas de emissão, pode envolver entidades privadas e/ou públicas e deve 
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sujeitar-se a qualquer orientação que possa ser dada pelo conselho executivo 
do mecanismo de desenvolvimento limpo.  

        10. Reduções certificadas de emissões obtidas durante o período do ano 
2000 até o início do primeiro período de compromisso podem ser utilizadas 
para auxiliar no cumprimento das responsabilidades relativas ao primeiro 
período de compromisso.  

ARTIGO 13 

        1. A Conferência das Partes, o órgão supremo da Convenção, deve atuar 
na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 

        2. As Partes da Convenção que não sejam Partes deste Protocolo podem 
participar como observadoras das deliberações de qualquer sessão da 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 
Quando a Conferência das Partes atuar na qualidade de reunião das Partes 
deste Protocolo, as decisões tomadas sob este Protocolo devem ser tomadas 
somente por aquelas que sejam Partes deste Protocolo. 

        3. Quando a Conferência das Partes atuar na qualidade de reunião das 
Partes deste Protocolo, qualquer membro da Mesa da Conferência das Partes 
representando uma Parte da Convenção mas, nessa ocasião, não uma Parte 
deste Protocolo, deve ser substituído por um outro membro, escolhido entre as 
Partes deste Protocolo e por elas eleito. 

        4. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve manter a implementação deste Protocolo sob revisão periódica 
e tomar, dentro de seu mandato, as decisões necessárias para promover a sua 
implementação efetiva. Deve executar as funções a ela atribuídas por este 
Protocolo e deve: 

        (a) Com base em todas as informações apresentadas em conformidade 
com as disposições deste Protocolo, avaliar a implementação deste Protocolo 
pelas Partes, os efeitos gerais das medidas tomadas de acordo com este 
Protocolo, em particular os efeitos ambientais, econômicos e sociais, bem 
como os seus efeitos cumulativos e o grau de progresso no atendimento do 
objetivo da Convenção; 

        (b) Examinar periodicamente as obrigações das Partes deste Protocolo, 
com a devida consideração a qualquer revisão exigida pelo Artigo 4, parágrafo 
2(d), e Artigo 7, parágrafo 2, da Convenção, à luz do seu objetivo, da 
experiência adquirida em sua implementação e da evolução dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos, e a esse respeito, considerar e 
adotar relatórios periódicos sobre a implementação deste Protocolo; 

        (c) Promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas 
adotadas pelas Partes para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, 
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levando em conta as diferentes circunstâncias, responsabilidades e recursos 
das Partes e seus respectivos compromissos assumidos sob este Protocolo; 

        (d) Facilitar, mediante solicitação de duas ou mais Partes, a coordenação 
de medidas por elas adotadas para enfrentar a mudança do clima e seus 
efeitos, levando em conta as diferentes circunstâncias, responsabilidades e 
capacidades das Partes e seus respectivos compromissos assumidos sob este 
Protocolo; 

        (e) Promover e orientar, em conformidade com o objetivo da Convenção e 
as disposições deste Protocolo, e levando plenamente em conta as decisões 
pertinentes da Conferência das Partes, o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
periódico de metodologias comparáveis para a implementação efetiva deste 
Protocolo, a serem acordadas pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo;  

        (f) Fazer recomendações sobre qualquer assunto necessário à 
implementação deste Protocolo; 

        (g) Procurar mobilizar recursos financeiros adicionais em conformidade 
com o Artigo 11, parágrafo 2; 

        (h) Estabelecer os órgãos subsidiários considerados necessários à 
implementação deste Protocolo; 

        (i) Buscar e utilizar, conforme o caso, os serviços e a cooperação das 
organizações internacionais e dos organismos intergovernamentais e não-
governamentais competentes, bem como as informações por eles fornecidas; e 

        (j) Desempenhar as demais funções necessárias à implementação deste 
Protocolo e considerar qualquer atribuição resultante de uma decisão da 
Conferência das Partes. 

        5. As regras de procedimento da Conferência das Partes e os 
procedimentos financeiros aplicados sob a Convenção devem ser aplicados 
mutatis mutandis sob este Protocolo, exceto quando decidido de outra forma 
por consenso pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes 
deste Protocolo. 

        6. A primeira sessão da Conferência das Partes na qualidade de reunião 
das Partes deste Protocolo deve ser convocada pelo Secretariado juntamente 
com a primeira sessão da Conferência das Partes programada para depois da 
data de entrada em vigor deste Protocolo. As sessões ordinárias subseqüentes 
da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo 
devem ser realizadas anualmente e em conjunto com as sessões ordinárias da 
Conferência das Partes a menos que decidido de outra forma pela Conferência 
das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 
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        7. As sessões extraordinárias da Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo devem ser realizadas em outras datas 
quando julgado necessário pela Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes deste Protocolo, ou por solicitação escrita de qualquer 
Parte, desde que, dentro de seis meses após a solicitação ter sido comunicada 
às Partes pelo Secretariado, receba o apoio de pelo menos um terço das 
Partes.  

        8. As Nações Unidas, seus órgãos especializados e a Agência 
Internacional de Energia Atômica, bem como qualquer Estado-Membro dessas 
organizações ou observador junto às mesmas que não seja Parte desta 
Convenção podem se fazer representar como observadores nas sessões da 
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 
Qualquer outro órgão ou agência, nacional ou internacional, governamental ou 
não-governamental, competente em assuntos de que trata este Protocolo e que 
tenha informado ao Secretariado o seu desejo de se fazer representar como 
observador numa sessão da Conferência das Partes na qualidade de reunião 
das Partes deste Protocolo, pode ser admitido nessa qualidade, salvo se pelo 
menos um terço das Partes presentes objete. A admissão e participação dos 
observadores devem sujeitar-se às regras de procedimento a que se refere o 
parágrafo 5 acima. 

ARTIGO 14 

        1. O Secretariado estabelecido pelo Artigo 8 da Convenção deve 
desempenhar a função de Secretariado deste Protocolo. 

        2. O Artigo 8, parágrafo 2, da Convenção, sobre as funções do 
Secretariado e o Artigo 8, parágrafo 3, da Convenção, sobre as providências 
tomadas para o seu funcionamento, devem ser aplicados mutatis mutandis a 
este Protocolo. O Secretariado deve, além disso, exercer as funções a ele 
atribuídas sob este Protocolo. 

ARTIGO 15 

        1. O Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e o 
Órgão Subsidiário de Implementação estabelecidos nos Artigos 9 e 10 da 
Convenção devem atuar, respectivamente, como o Órgão Subsidiário de 
Assessoramento Científico e Tecnológico e o Órgão Subsidiário de 
Implementação deste Protocolo. As disposições relacionadas com o 
funcionamento desses dois órgãos sob a Convenção devem ser aplicadas 
mutatis mutandis a este Protocolo. As sessões das reuniões do Órgão 
Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e do Órgão 
Subsidiário de Implementação deste Protocolo devem ser realizadas 
conjuntamente com as reuniões do Órgão Subsidiário de Assessoramento 
Científico e Tecnológico e do Órgão Subsidiário de Implementação da 
Convenção, respectivamente. 
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        2. As Partes da Convenção que não são Partes deste Protocolo podem 
participar como observadoras das deliberações de qualquer sessão dos órgãos 
subsidiários. Quando os órgãos subsidiários atuarem como órgãos subsidiários 
deste Protocolo, as decisões sob este Protocolo devem ser tomadas somente 
por aquelas que sejam Partes deste Protocolo. 

        3. Quando os órgãos subsidiários estabelecidos pelos Artigos 9 e 10 da 
Convenção exerçam suas funções com relação a assuntos que dizem respeito 
a este Protocolo, qualquer membro das Mesas desses órgãos subsidiários 
representando uma Parte da Convenção, mas nessa ocasião, não uma Parte 
deste Protocolo, deve ser substituído por um outro membro escolhido entre as 
Partes deste Protocolo e por elas eleito. 

ARTIGO 16 

        A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve, tão logo seja possível, considerar a aplicação a este Protocolo, 
e modificação conforme o caso, do processo multilateral de consultas a que se 
refere o Artigo 13 da Convenção, à luz de qualquer decisão pertinente que 
possa ser tomada pela Conferência das Partes. Qualquer processo multilateral 
de consultas que possa ser aplicado a este Protocolo deve operar sem prejuízo 
dos procedimentos e mecanismos estabelecidos em conformidade com o 
Artigo 18. 

ARTIGO 17 

        A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, 
regras e diretrizes apropriados, em particular para verificação, elaboração de 
relatórios e prestação de contas do comércio de emissões. As Partes incluídas 
no Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de 
cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser 
suplementar às ações domésticas com vistas a atender os compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos sob esse Artigo. 

ARTIGO 18 

        A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste 
Protocolo deve, em sua primeira sessão, aprovar procedimentos e mecanismos 
adequados e eficazes para determinar e tratar de casos de não-cumprimento 
das disposições deste Protocolo, inclusive por meio do desenvolvimento de 
uma lista indicando possíveis conseqüências, levando em conta a causa, o 
tipo, o grau e a freqüência do não-cumprimento. Qualquer procedimento e 
mecanismo sob este Artigo que acarretem conseqüências de caráter vinculante 
devem ser adotados por meio de uma emenda a este Protocolo. 

ARTIGO 19 



 159 
 

        As disposições do Artigo 14 da Convenção sobre a solução de 
controvérsias aplicam-se mutatis mutandis a este Protocolo. 

ARTIGO 20 

        1. Qualquer Parte pode propor emendas a este Protocolo. 

        2. As emendas a este Protocolo devem ser adotadas em sessão ordinária 
da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 
O texto de qualquer emenda proposta a este Protocolo deve ser comunicado 
às Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da sessão em que 
será proposta sua adoção. O texto de qualquer emenda proposta deve também 
ser comunicado pelo Secretariado às Partes e aos signatários da Convenção e, 
para informação, ao Depositário. 

        3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por 
consenso sobre qualquer emenda proposta a este Protocolo. Uma vez 
exauridos todos os esforços para chegar a um consenso sem que se tenha 
chegado a um acordo, a emenda deve ser adotada, em última instância, por 
maioria de três quartos dos votos das Partes presentes e votantes na sessão. 
A emenda adotada deve ser comunicada pelo Secretariado ao Depositário, que 
deve comunicá-la a todas as Partes para aceitação. 

        4. Os instrumentos de aceitação em relação a uma emenda devem ser 
depositados junto ao Depositário. Uma emenda adotada, em conformidade 
com o parágrafo 3 acima, deve entrar em vigor para as Partes que a tenham 
aceito no nonagésimo dia após a data de recebimento, pelo Depositário, dos 
instrumentos de aceitação de pelo menos três quartos das Partes deste 
Protocolo. 

        5. A emenda deve entrar em vigor para qualquer outra Parte no 
nonagésimo dia após a data em que a Parte deposite, junto ao Depositário, seu 
instrumento de aceitação de tal emenda. 

ARTIGO 21 

        1. Os anexos deste Protocolo constituem parte integrante do mesmo e, 
salvo se expressamente disposto de outro modo, qualquer referência a este 
Protocolo constitui ao mesmo tempo referência a qualquer de seus anexos. 
Qualquer anexo adotado após a entrada em vigor deste Protocolo deve conter 
apenas listas, formulários e qualquer outro material de natureza descritiva que 
trate de assuntos de caráter científico, técnico, administrativo ou de 
procedimento. 

        2. Qualquer Parte pode elaborar propostas de anexo para este Protocolo e 
propor emendas a anexos deste Protocolo. 
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        3. Os anexos deste Protocolo e as emendas a anexos deste Protocolo 
devem ser adotados em sessão ordinária da Conferência das Partes na 
qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. O texto de qualquer proposta 
de anexo ou de emenda a um anexo deve ser comunicado às Partes pelo 
Secretariado pelo menos seis meses antes da reunião em que será proposta 
sua adoção. O texto de qualquer proposta de anexo ou de emenda a um anexo 
deve também ser comunicado pelo Secretariado às Partes e aos signatários da 
Convenção e, para informação, ao Depositário. 

        4. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por 
consenso sobre qualquer proposta de anexo ou de emenda a um anexo. Uma 
vez exauridos todos os esforços para chegar a um consenso sem que se tenha 
chegado a um acordo, o anexo ou a emenda a um anexo devem ser adotados, 
em última instância, por maioria de três quartos dos votos das Partes presentes 
e votantes na sessão. Os anexos ou emendas a um anexo adotados devem ser 
comunicados pelo Secretariado ao Depositário, que deve comunicá-los a todas 
as Partes para aceitação. 

        5. Um anexo, ou emenda a um anexo, que não Anexo A ou B, que tenha 
sido adotado em conformidade com os parágrafos 3 e 4 acima deve entrar em 
vigor para todas as Partes deste Protocolo seis meses após a data de 
comunicação a essas Partes, pelo Depositário, da adoção do anexo ou da 
emenda ao anexo, à exceção das Partes que notificarem o Depositário, por 
escrito, e no mesmo prazo, de sua não-aceitação do anexo ou da emenda ao 
anexo. O anexo ou a emenda a um anexo devem entrar em vigor para as 
Partes que tenham retirado sua notificação de não-aceitação no nonagésimo 
dia após a data de recebimento, pelo Depositário, da retirada dessa notificação. 

        6. Se a adoção de um anexo ou de uma emenda a um anexo envolver 
uma emenda a este Protocolo, esse anexo ou emenda a um anexo não deve 
entrar em vigor até que entre em vigor a emenda a este Protocolo. 

        7. As emendas aos Anexos A e B deste Protocolo devem ser adotadas e 
entrar em vigor em conformidade com os procedimentos descritos no Artigo 20, 
desde que qualquer emenda ao Anexo B seja adotada mediante o 
consentimento por escrito da Parte envolvida. 

ARTIGO 22 

        1. Cada Parte tem direito a um voto, à exceção do disposto no parágrafo 2 
abaixo. 

        2. As organizações regionais de integração econômica devem exercer, em 
assuntos de sua competência, seu direito de voto com um número de votos 
igual ao número de seus Estados-Membros Partes deste Protocolo. Essas 
organizações não devem exercer seu direito de voto se qualquer de seus 
Estados-Membros exercer esse direito e vice-versa. 
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ARTIGO 23 

        O Secretário-Geral das Nações Unidas será o Depositário deste 
Protocolo. 

ARTIGO 24 

        1. Este Protocolo estará aberto a assinatura e sujeito a ratificação, 
aceitação ou aprovação de Estados e organizações regionais de integração 
econômica que sejam Partes da Convenção. Estará aberto a assinatura na 
sede das Nações Unidas em Nova York de 16 de março de 1998 a 15 de 
março de 1999. Este Protocolo estará aberto a adesões a partir do dia seguinte 
à data em que não mais estiver aberto a assinaturas. Os instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão devem ser depositados junto ao 
Depositário. 

        2. Qualquer organização regional de integração econômica que se torne 
Parte deste Protocolo, sem que nenhum de seus Estados-Membros seja Parte, 
deve sujeitar-se a todas as obrigações previstas neste Protocolo. No caso de 
um ou mais Estados-Membros dessas organizações serem Partes deste 
Protocolo, a organização e seus Estados-Membros devem decidir sobre suas 
respectivas responsabilidades pelo desempenho de suas obrigações previstas 
neste Protocolo. Nesses casos, as organizações e os Estados-Membros não 
podem exercer simultaneamente direitos estabelecidos por este Protocolo. 

        3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, 
as organizações regionais de integração econômica devem declarar o âmbito 
de suas competências no tocante a assuntos regidos por este Protocolo. Essas 
organizações devem também informar ao Depositário qualquer modificação 
substancial no âmbito de suas competências, o qual, por sua vez, deve 
transmitir essas informações às Partes. 

ARTIGO 25 

        1. Este Protocolo entra em vigor no nonagésimo dia após a data em que 
pelo menos 55 Partes da Convenção, englobando as Partes incluídas no 
Anexo I que contabilizaram no total pelo menos 55 por cento das emissões 
totais de dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tenham 
depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

        2. Para os fins deste Artigo, "as emissões totais de dióxido de carbono em 
1990 das Partes incluídas no Anexo I" significa a quantidade comunicada 
anteriormente ou na data de adoção deste Protocolo pelas Partes incluídas no 
Anexo I em sua primeira comunicação nacional, submetida em conformidade 
com o Artigo 12 da Convenção. 

        3. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica 
que ratifique, aceite, aprove ou adira a este Protocolo após terem sido reunidas 
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as condições para entrada em vigor descritas no parágrafo 1 acima, este 
Protocolo entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito de seu 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

        4. Para os fins deste Artigo, qualquer instrumento depositado por uma 
organização regional de integração econômica não deve ser considerado como 
adicional aos depositados por Estados-Membros da organização. 

ARTIGO 26 

        Nenhuma reserva pode ser feita a este Protocolo. 

ARTIGO 27 

        1. Após três anos da entrada em vigor deste Protocolo para uma Parte, 
essa Parte pode, a qualquer momento, denunciá-lo por meio de notificação por 
escrito ao Depositário. 

        2. Essa denúncia tem efeito um ano após a data de recebimento pelo 
Depositário da notificação de denúncia, ou em data posterior se assim nela for 
estipulado. 

        3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie a Convenção 
denuncia também este Protocolo. 

ARTIGO 28 

        O original deste Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, inglês, francês, 
russo e espanhol são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

        FEITO em Quioto aos onze dias de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete. 

        EM FÉ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para 
esse fim, firmam este Protocolo nas datas indicadas. 

ANEXO A 

        Gases de efeito estufa 

        Dióxido de carbono (CO2) 
        Metano (CH4) 
        Óxido nitroso (N2O) 
        Hidrofluorcarbonos (HFCs) 
        Perfluorcarbonos (PFCs) 
        Hexafluoreto de enxofre (SF6) 
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        Setores/categorias de fontes 

        Energia 

        Queima de combustível 
        Setor energético 
        Indústrias de transformação e de construção 
        Transporte 
        Outros setores 
        Outros 
        Emissões fugitivas de combustíveis 
        Combustíveis sólidos 
        Petróleo e gás natural 
        Outros 

        Processos industriais 

        Produtos minerais 
        Indústria química 
        Produção de metais 
        Outras produções 
        Produção de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre 
        Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre 
        Outros 

        Uso de solventes e outros produtos 

        Agricultura 

        Fermentação entérica 
        Tratamento de dejetos 
        Cultivo de arroz 
        Solos agrícolas 
        Queimadas prescritas de savana 
        Queima de resíduos agrícolas 
        Outros 

        Resíduos 

        Disposição de resíduos sólidos na terra 
        Tratamento de esgoto 
        Incineração de resíduos 
        Outros 
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ANEXO B 

Parte 
Compromisso de redução ou 

limitação quantificada de emissões 

(porcentagem do ano base ou período) 
Alemanha..................................................................................................................   92 
Austrália.................................................................................................................... 108 
Áustria.......................................................................................................................   92 
Bélgica......................................................................................................................   92 
Bulgária*...................................................................................................................   92 
Canadá......................................................................................................................   94 
Comunidade Européia............................................................................................   92 
Croácia*....................................................................................................................   95 
Dinamarca.................................................................................................................   92 
Eslováquia*...............................................................................................................   92 
Eslovênia*.................................................................................................................   92 
Espanha.....................................................................................................................   92 
Estados Unidos da América..................................................................................   93 
Estônia*.....................................................................................................................   92 
Federação Russa*................................................................................................. 100 
Finlândia....................................................................................................................   92 
França........................................................................................................................   92 
Grécia........................................................................................................................   92 
Hungria*....................................................................................................................   94 
Irlanda.......................................................................................................................   92 
Islândia...................................................................................................................... 110 
Itália..........................................................................................................................   92 
Japão.........................................................................................................................   94 
Letônia*....................................................................................................................   92 
Liechtenstein.............................................................................................................   92 
Lituânia*...................................................................................................................   92 
Luxemburgo..............................................................................................................   92 
Mônaco......................................................................................................................   92 
Noruega..................................................................................................................... 101 
Nova Zelândia........................................................................................................... 100 
Países Baixos..........................................................................................................   92 
Polônia*....................................................................................................................   94 
Portugal.....................................................................................................................   92 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.................................................   92 
República Tcheca*..................................................................................................   92 
Romênia*..................................................................................................................   92 
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Suécia........................................................................................................................   92 
Suíça..........................................................................................................................   92 
Ucrânia*.................................................................................................................... 100 

* Países em processo de transição para uma economia de mercado. 
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ANEXO C – LEI 12.187/2009 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Mensagem de veto. 
Institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima - PNMC e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 
PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. 

Art 2o  Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da 
mudança do clima; 

II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou 
biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios 
significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas 
naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou 
sobre a saúde e o bem-estar humanos; 

III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na 
atmosfera numa área específica e num período determinado; 

IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito 
estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; 

V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, 
que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha; 

VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e 
naturais; 

VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o 
uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a 
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implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito 
estufa e aumentem os sumidouros; 

VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou 
indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da 
atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade 
climática natural observada ao longo de períodos comparáveis; 

IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da 
atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e  

X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um 
sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do 
caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, 
de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a 
variabilidade climática e os eventos extremos. 

Art. 3o  A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a 
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, 
observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, 
do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a 
serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte: 

I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras 
gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências 
antrópicas sobre o sistema climático; 

II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas 
identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, 
sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e 
técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos; 

III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes 
contextos socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos 
decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades 
interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades 
individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados 
sobre o clima; 

IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as 
alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e 
particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional; 

V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações 
climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações 
promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas; 
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VI – (VETADO) 

Art. 4o  A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
proteção do sistema climático;  

II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em 
relação às suas diferentes fontes;  

III – (VETADO); 

IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases 
de efeito estufa no território nacional;  

V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança 
do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a 
colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, 
em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; 

VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos 
ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como 
Patrimônio Nacional; 

VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao 
incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em 
áreas degradadas; 

VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução 
de Emissões - MBRE. 

Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim 
de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais. 

Art. 5o  São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 

I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais 
documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário; 

II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o 
desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis 
para sua adequada quantificação e verificação a posteriori; 
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III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da 
mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e 
econômico; 

IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do 
clima nos âmbitos local, regional e nacional; 

V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, 
distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da 
sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, 
planos, programas e ações relacionados à mudança do clima; 

VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-
tecnológicas, e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a: 

a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões 
antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa; 

b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da 
mudança do clima;  

c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas; 

VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no 
art. 6o; 

VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, 
de instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir 
para proteger o sistema climático; 

IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as 
emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito 
estufa;  

X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional 
e multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a 
transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação de 
ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação 
sistemática e o intercâmbio de informações; 

XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e 
suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas;  

XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a 
capacitação e a conscientização pública sobre mudança do clima; 
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XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção: 

a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de 
efeito estufa; 

b) de padrões sustentáveis de produção e consumo. 

Art. 6o  São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 

I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 

II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 

III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento 
nos biomas; 

IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por 
essa Convenção e por suas Conferências das Partes; 

V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do 
Clima; 

VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das 
emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas 
diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos 
em lei específica; 

VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes 
financeiros públicos e privados; 

VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento; 

IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no 
orçamento da União; 

X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da 
mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam 
no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
e do Protocolo de Quioto; 

XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, 
referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima; 

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o 
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução 
de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a 
adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas 
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licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-
privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de 
serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior 
economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão 
de gases de efeito estufa e de resíduos; 

XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros 
estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados 
com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e 
privadas; 

XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização; 

XV - o monitoramento climático nacional; 

XVI - os indicadores de sustentabilidade; 

XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, 
quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes 
e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; 

XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o 
macroclima. 

Art. 7o  Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional 
de Mudança do Clima incluem: 

I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; 

II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; 

III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; 

IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - 
Rede Clima; 

V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, 
Climatologia e Hidrologia. 

Art. 8o  As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito 
e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam 
aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados 
à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e 
responsabilidades sociais. 

Art. 9o  O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será 
operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e 
entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores 
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Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários 
representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas. 

Art. 10.  (VETADO) 

Art. 11.  Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas 
públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os 
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre 
Mudança do Clima. 

Parágrafo único.  Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em 
consonância com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos 
setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à 
consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e 
distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas 
modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de 
transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fina 
e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da 
construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em 
atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e 
verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de Mitigação 
Nacionalmente Apropriadas - NAMAs. 

Art. 12.  Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como 
compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases 
de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um 
décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) 
suas emissões projetadas até 2020. 

Parágrafo único.  A projeção das emissões para 2020 assim como o 
detalhamento das ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão 
dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados 
pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010. 

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  29  de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 
Edison Lobão 
Paulo Bernardo Silva  
Luís Inácio Lucena Adams 
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