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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Em 2021, o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) publicou relatório denominado “Climate Change 2021: the Physical
Science Basis”, no qual são apresentados dados preocupantes acerca da questão do clima no mundo.
Porém, já faz algum tempo que a comunidade científica se debruça sobre as causas e efeitos das
mudanças climáticas, buscando alternativas para conter os avanços deste fenômeno que
compromete a realização de direitos constitucionalmente consagrados, dentre eles o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse contexto, uma nova forma de litigância surge no
cenário internacional, distinguindo-se pelo conteúdo vinculado às mudanças climáticas, ainda que
em diferentes graus. Assim, considerando que os litígios climáticos ainda são pouco explorados no
Brasil, coloca-se como problema a seguinte questão: como fica o acesso à justiça na perspectiva dos
litígios climáticos? Aqui, o objetivo precípuo é delinear o que são os litígios climáticos e averiguar,
a partir do sistema processual brasileiro, formas de realizar este pilar do Estado Democrático de
Direito que é o acesso à justiça. MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho resultou de pesquisa
bibliográfica com abordagem qualitativa e emprego do método hermenêutico para compreensão dos
textos. O material utilizado são as obras constantes das referências, em especial os relatórios
provenientes do IPCC e UNEP. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O acesso a justiça está previsto
na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXV) e no Código de Processo Civil (art. 3º), proibindo
a exclusão de lesão ou ameaça a direito da apreciação judicial. Porém, não se pode entender “acesso
à justiça” como sinônimo de “estar em juízo”, pois sua acepção mais difundida compreende, além
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disso, que o acesso seja igualitário e garanta a obtenção de resultados justos e efetivos
(CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 07). No quesito do acesso igualitário, é cediço que muitas
pessoas, especialmente aquelas em condição de vulnerabilidade social, encontram as barreiras do
custo do processo, da desinformação e da ausência de conhecimentos jurídicos básicos, dentre
outras dificuldades. Uma das alternativas para transpor tais impasses consiste no processo coletivo.
A propositura através de um legitimado, habilitado para promover a ação, é de grande utilidade
frente às dificuldades inerentes aos interesses difuso-coletivos, valendo destacar que uma única
ação coletiva pode proteger o direito de uma coletividade de vítimas, que individualmente não
teriam como alcançar a ordem jurídica justa (MENDES; SILVA, 2018, p. 441). Nessa esteira, é
importante perceber que os danos decorrentes das mudanças climáticas afetam interesses
pertencentes a titulares indeterminados, e, portanto, categorizados como difusos. A partir disso,
natural que surjam questionamentos acerca do acesso à justiça em matéria de litígios climáticos,
principalmente em função da relativa incipiência deste tipo de litigância no cenário brasileiro.
Então, cumpre esclarecer que os litígios climáticos são ações que buscam compelir o cumprimento
de leis referentes à manutenção do clima, ou a substituição dessas leis por outras mais rigorosas,
podendo também versar sobre a relação entre os direitos fundamentais e os efeitos das mudanças
climáticas (UNEP, 2020, p. 06). Ainda, verifica-se que tais litígios estão se tornando mais comuns
no cenário mundial, inclusive no Brasil, conforme dados apurados no Global Climate Litigation
Report: 2020 Status Review (UNEP, 2020). Na ponderação sobre institutos disponíveis no sistema
processual brasileiro, para fins de promoção dos litígios climáticos, emerge a Ação Civil Pública,
destinada à tutela de direitos metaindividuais. Assim, dentre outros entes, Ministério Público,
União, Estados, Municípios, autarquias, fundações e associações, estas últimas constituídas há pelo
menos dois anos e com finalidade de proteção ambiental, são partes legítimas a propor a ACP, com
vistas à tutela do clima e dos interesses violados pelas mudanças climáticas (WEDY, 2019, p. 84).
Ou seja, o litígio climático pode se dar através de processo coletivo, o qual, em tese, por sua própria
natureza e regramentos específicos, coaduna com o ideal de acesso igualitário da coletividade à
justiça. CONCLUSÃO: O processo coletivo auxilia na superação de dificuldades inerentes à tutela
dos direitos difuso-coletivos, de maneira que, constatada a possibilidade de utilização da ACP para
promoção de um litígio climático, resta viabilizado o direito de acesso à justiça em sede de tutela
climática, o que é de todo adequado em face da essencialidade do clima para vida na Terra e dos
prognósticos alarmantes para as próximas décadas.
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