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O Veredicto do Tribunal dos Povos: Os Povos e a 
Natureza contra a UNFCCC 

7 de Novembro de 2021 

 
 
Seis queixas foram submetidas ao Tribunal sobre o fracasso da UNFCCC em: 
 
• endereçar pela raiz as alterações climáticas; 
• endereçar as injustiças sociais e económicas globais;  
• apresentar um financiamento climático adequado para a sobrevivência 

planetária e social, incluindo os direitos das gerações futuras;  
• criar roteiros para uma transição justa; 
• regular as empresas e evitar a captura corporativa do processo de trabalho da 

UNFCCC; e  
• reconhecer, promover, e proteger a lei dos Direitos da Natureza. 
 
O júri de cinco ouviu atentamente o procurador especial, os relatores, e as 
testemunhas. Foi nossa conclusão unânime que, ao não conseguir travar as 
alterações climáticas, a UNFCCC,  assinada por 154 nações, em 1992, e ratificada 
por 197 países, até 1994, fracassou largamente perante os povos do mundo e 
todas as espécies que dependem de um planeta saudável para sobreviver. Esta 
perigosa inacção não conseguiu limitar o aumento da temperatura média global.  
 
Nos seus últimos relatórios de 2021, o Painel Inter-governamental sobre as 
Alterações Climáticas (IPCC) indicou que a Terra atingiu um aumento médio da 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
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temperatura de 1.1 graus, enquanto a África Sub-Sahariana está perto de 
ultrapassar a marca de “segurança” de 1.5 graus. 
 
A UNFCCC estabeleceu uma parceria íntima com as próprias corporações que 
provocaram a crise climática. Permitiu que governos poderosos ameaçassem os 
países pobres, assegurando, para as próximas duas décadas, miséria e morte 
certas para centenas de milhões de pessoas vivendo nas partes mais pobres do 
mundo. 
 
A inacção da UNFCCC permitiu que as poderosas empresas petrolíferas, mineiras, 
agrícolas, madeireiras, aeronáuticas, pesqueiras, e outras, continuassem sem 
restrições às suas actividades intensivas em carbono. Isto tem contribuído para 
uma crescente crise da biodiversidade: estimativas recentes sugerem que entre 
2.000 espécies (no extremo inferior) e 100.000 espécies (no extremo superior) são 
exterminadas todos os anos. A UNFCCC está implicada na extinção em massa. 
 
A UNFCCC recusou-se a democratizar o processo e a ouvir os que se encontram na 
linha da frente da crise. Na linha da frente estão também os mil milhões de 
crianças que vivem nos 33 países que estão sob "risco extremamente elevado" 
devido à crise climática - por outras palavras, quase metade das 2.2 crianças do 
mundo - bem como as comunidades indígenas e as mulheres da classe 
trabalhadora e camponesas dos países e nações que suportam o peso de uma 
crise que não foi por si provocada. 
 
Enquanto o mundo enfrenta uma crise climática em rápida escalada - evidenciada 
por inundações, secas, ciclones, furacões, subida do nível do mar, incêndios 
devastadores, e novas pandemias - as nações mais pobres, mais vulneráveis, e 
altamente endividadas têm uma grande dívida climática. 
 
As nações poderosas na UNFCCC forçaram um retrocesso nos compromissos 
anteriores de reparação global pela longa história de desenvolvimento desigual e 
desequilibrado entre as nações. Os países desenvolvidos prometeram canalizar 
100 mil milhões de dólares, por ano, ao fundo climático, mas não conseguiram 
fornecer tal dinheiro, negligenciando os seus próprios compromissos. Ao invés 
disso, os países desenvolvidos colocam trilhões de dólares nos seus próprios 
esforços nacionais para mitigar os impactos das alterações climáticas e apoiar a 
adaptação a um clima em aquecimento, enquanto as nações mais pobres e mais 
endividadas são deixadas à sua sorte. 
 

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/biodiversity/biodiversity/
https://www.unicef.org/press-releases/one-billion-children-extremely-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/one-billion-children-extremely-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3
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Nós, o júri, consideramos que a UNFCCC violou a Carta das NU, a qual exige que os 
Estados membros das NU “adoptem medidas colectivas eficazes para a prevenção 
e remoção das ameaças à paz” (Capítulo 1). A Carta obriga os estados a "uma 
cooperação internacional na resolução de problemas internacionais". 
 
A UNFCCC violou também o Capítulo IX da Carta das NU, ignorando a exigência do 
Artigo 55 de se criar “condições de estabilidade e bem-estar”, bem assim o 
“progresso económico e o progresso social” e de promover “o respeito universal e a 
observância dos direitos humanos”. Além disso, a UNFCCC violou o Artigo 56, que 
obriga os Estados membros a adoptarem “acções conjuntas e separadas em 
cooperação" com as NU. 
 
Nós, o júri do Tribunal dos Povos, consideramos a UNFCCC culpada das 
acusações que são feitas pelo procurador especial e estabelecidas pelas 
testemunhas. À luz da nossa sentença, reivindicamos as seguintes medidas de 
reparação para os povos do mundo: 
 

1. Na sua actual forma, a UNFCCC, desacreditada e não-representativa, deve 
ser dissolvida e reconstituída do zero. O novo Fórum Climático global 
liderado pelos povos deve, em primeiro lugar, ser democrático e centrar-se 
naqueles que têm de suportar as consequências do colapso ambiental e 
climático. Os poluidores da nossa Terra não têm espaço num Fórum 
Climático que primeiro serve as pessoas e o planeta. 

2. Os países historicamente desenvolvidos devem financiar integralmente a 
conta para acabar com as emissões de carbono e pagar a dívida climática 
devida aos povos do Sul Global; tal acção é necessária para ajudar as 
populações mais afectadas a mitigarem o pior das consequências climáticas 
e a adaptarem-se a um clima em rápido aquecimento. Existe uma dívida 
específica devida às mulheres trabalhadoras do Sul Global, que têm 
trabalhado mais arduamente e mais horas para apoiar as suas famílias à 
medida que navegam pela crise que se desenrola. Tais dívidas devem ser 
liquidadas através de mecanismos democráticos, centrados nas pessoas, 
que contornem os estados e as corporações corruptas que estão, 
actualmente, a lucrar com a crise.  

3. Os fluxos financeiros ilícitos devem ser estagnados e imediatamente 
expropriados para financiar a adaptação ao clima e transições justas em 
nações anteriormente colonizadas. Estes fluxos financeiros ilícitos 
resultaram no furto, anualmente, de 88,6 mil milhões de dólares de África, 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-1
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-9
https://unctad.org/news/africa-could-gain-89-billion-annually-curbing-illicit-financial-flows
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enquanto quase 32 trilhões de dólares  se encontram em paraísos fiscais 
ilegais. 

4. Nas últimas décadas, as despesas militares globais - 2 trilhões de dólares, só 
em 2020 - chegaram a trilhões de dólares e devem ser convertidas para 
financiar iniciativas de justiça climática. Do mesmo modo, a dívida odiosa e 
ilegítima das nações pobres deve ser identificada e cancelada. Isto iria 
disponibilizar receitas nacionais significativas para construir as infra-
estruturas, serviços e apoios que poderão permitir que milhares de milhões 
de pessoas possam ultrapassar a emergência climática. As vastas somas de 
dinheiro gastas nos planos de segurança nacional das nações ricas, que 
visam proteger as nações responsáveis pela grande maioria da poluição 
contra as catástrofes provocadas pelas alterações climáticas, devem ser 
igualmente direccionadas para apoiar os povos do Sul Global. 

5. Uma Assembleia-Geral das Nações Unidas transformada e representativa 
deve convocar uma sessão especial sobre as reparações da dívida ecológica 
e climática, os danos relacionados com a escravatura e o colonialismo, e a 
dívida reprodutiva a favor das mulheres no Sul Global. 

6. Este Tribunal dos Povos deve mover uma acção judicial que responsabilize a 
UNFCCC pelos seus crimes contra a natureza e os povos. 

7. O Tratado Vinculativo das NU sobre Empresas Transnacionais e Direitos 
Humanos afirma não apenas a obrigação das empresas transnacionais de 
respeitarem todos os direitos humanos, mas também o direito dos estados a 
fornecerem protecção contra as violações de direitos humanos cometidas 
pelas empresas transnacionais. Para além disso, o tratado afirma os direitos 
humanos sobre os interesses dos tratados de comércio e investimento e 
preveem o consentimento livre, prévio, informado e contínuo das 
comunidades que se confrontam com projectos de ‘desenvolvimento’ 
conduzidos pelas empresas. 

8. A Assembleia-Geral das NU deve abrir uma sessão especial sobre a 
‘liberalização do comércio’ e ‘tecnologias de mercado’, examinando 
exaustivamente os seus impactos negativos sobre a agricultura, a bio-
diversidade e os ecossistemas, e a forma como estas criam e reproduzem a 
crise.  

9. A Assembleia-Geral das NU deve realizar imediatamente uma audiência 
sobre a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. 

http://tjn-usa.org/storage/documents/The_Price_of_Offshore_Revisited_-_22-07-2012.pdf

