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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  REGULAÇÃO CLIMÁTICA E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA  
DOCENTE PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO E ERICK SOBRAL DINIZ (ESTÁGIO DOCENTE) 

CÓDIGO GRDDIRELE230 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

A disciplina pretende trabalhar o fenômeno da transição energética (evento relacionado às ações mundiais de 
enfrentamento das emissões de gases de efeitos estufa e alcance de uma economia de baixo carbono, frente às 
mudanças climáticas). Pretende-se operacionalizar e problematizar tal questão pela adjetivação do conceito com o 
ideal de justiça. A pergunta central da disciplina seria: como a regulação climática poderia ou deveria agir para o 
alcance de uma transição energética que seja capaz de incluir não só aspectos climáticos e econômicos como também 
inter geracionais e ambientais? Para tanto, serão discutidos os avanços do Direito Internacional para com a temática, 
a realidade nacional relacionada ao tema, casos judiciais emblemáticos denominados recorrentemente como 
litigância climática, além de outras alternativas para endereçamento da temática, como o desenvolvimento de 
mercados de carbono, finanças sustentáveis, ativos verdes e parâmetros ESG. Será abordada a relação entre os 
Direitos Humanos e o fenômeno, liberdade de expressão, precaução e responsabilidade civil e internacional do Estado. 

OBJETIVOS 

O objetivo da disciplina é a compreensão do fenômeno da transição energética e como ele está ligado diretamente às 
mudanças climáticas, ressaltando o papel que a regulação ocupa para a gestão desse fenômeno, seja em âmbito 
nacional como internacional. Ressalte-se que o tema é extremamente controverso e, por isso, não é a pretensão da 
disciplina trazer uma resposta ideal para o fenômeno, outrossim, denotar o papel da regulação e o porquê de o 
segmento de energia estar diretamente ligado ao mesmo e como o Brasil tem agido para lidar com a questão climática. 

METODOLOGIA Aulas expositivas, com debates e apresentação de seminários pelos alunos.  

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 

Apresentação do Tema. Definição do conceito relativo à transição energética e regulação climática. Esclarecimentos 
sobre o setor de energia. Problematizar o tema; o que é e quais devem ser os parâmetros para uma transição 
energética justa? Trazer alguns conceitos de direito internacional público como ratificação de tratados e fontes do 
direito internacional; Soft Law e Hard Law. Questionar se a perspectiva bottom up é razoável para endereçar a 
temática ou os compromissos devem ser iguais para todos os países? 

2 

Continuar a problematização do tema e relacioná-lo pragmaticamente com o Direito Internacional. Explicitar os 
tratados internacionais mais relevantes sobre a temática e alguns órgãos que produzem de Soft Law. Exemplos: 
Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, UNFCCC, IEA, IRENA. Existe uma solução universal para as mudanças climáticas? 
Alterativas postas: NetZero 2050; Carros elétricos; Eólica Offshore; Hidrogênio; Fontes Verdes; biocombustíveis? O 
que é desenvolvimento sustentável?  

3 

Transição Energética, matriz energética e compromissos nacionais. Aonde estamos, quais são as perspectivas e nossos 
compromissos? Tratar especial da Contribuição não determinada brasileira e da localização das nossas emissões de 
carbono nos setores da economia, quais, de fato, são as atividades econômicas que mais contribuem para as nossas 
emissões? Como o Direito tem agido para lidar com tal realidade? Problematizar se a importação de soluções 
estrangeira da conta da realidade nacional.  

http://www.fgv.br/direitorio


Graduação – Grade Curricular  
 

RAS GR FGV 008 O - Plano de ensino Disc Eletiva. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

4 
Regulação climática nacional. Proteção de florestas e desmatamento. REDD+, qual o papel da Amazônia ? Empresas 
de óleo e gás e empresas de energia. Tecnologias de Captura de Carbono e Armazenamento de Carbono. Fim da 
indústria de óleo e gás ou sinergias com as fontes renováveis ? Qual o papel da Petrobras ? Uso da Terra e agricultura. 

5 
Regulação climática nacional. Proteção de florestas e desmatamento. REDD+, qual o papel da Amazônia ? Empresas 
de óleo e gás e empresas de energia. Tecnologias de Captura de Carbono e Armazenamento de Carbono. Fim da 
indústria de óleo e gás ou sinergias com as fontes renováveis ? Qual o papel da Petrobras ? Uso da Terra e agricultura.  

6 

Danos ambientais e danos climáticos, relações entre os mesmos. Cabe responsabilização civil ou seria aplicável a 
precaução ? Qual papel do Estado, editar políticas públicas, fiscalizar, aplicar multas, definir mercado de carbonos ? O 
que as cortes internacionais tem decidido sobre a temática? Enforcement de tratados internacionais, comando e 
controle ?Olhar para o instituto do dano ambiental e estabelecer um paralelo com o dano climático e problematizar 
a aplicação ou não de responsabilização? Quais seriam as estratégias jurídica para tutelar as emissões ?  

7 

Regulação climática e mecanismo de adaptação e mitigação. Externalidades e danos climáticos. Quais são as formas 
para o enfretamento das mudanças climáticas.  Endereçar os mecanismos regulatórios desenvolvidos para lidar com 
os danos climáticos e com a mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Tratar GEE como poluição. Reparar danos 
aos recursos naturais decorrentes das emissões de GEE 

8 Semana de P1 

9 

Regulação climática e mecanismo de adaptação e mitigação. Externalidades e danos climáticos. Quais são as formas 
para o enfretamento das mudanças climáticas.  Endereçar os mecanismos regulatórios desenvolvidos para lidar com 
os danos climáticos e com a mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Tratar GEE como poluição. Reparar danos 
aos recursos naturais decorrentes das emissões de GEE 

10 

Litigância climática. Casos emblemáticos. Objetivos, falhas e desafios. Olhar o paralelo norte americano e estudar as 
estratégias processuais utilizadas para adentrar o judiciário. Questionar a aplicabilidade de tais estratégias no direito 
brasileiro e nos tribunais nacionais. A Europa parece ser um ambiente mais propício para a estabelecimento de direito 
em favor do clima, lembra condenação da Shell na Holanda. Argumentos: Separação de Poderes; GEE como poluição; 
Danos aos recursos naturais; Responsabilização Civil e valoração das provas 

11 

Litigância climática. Casos emblemáticos. Objetivos, falhas e desafios. Olhar o paralelo norte americano e estudar as 
estratégias processuais utilizadas para adentrar o judiciário. Questionar a aplicabilidade de tais estratégias no direito 
brasileiro e nos tribunais nacionais. A Europa parece ser um ambiente mais propício para a estabelecimento de direito 
em favor do clima, lembra condenação da Shell na Holanda Argumentos: Separação de Poderes; GEE como poluição; 
Danos aos recursos naturais; Responsabilização Civil e valoração das provas 

12 

Regulação climática e Direitos Humanos. Direito dos povos indígenas, Migrantes climáticos, desenvolvimento 
econômico e mudanças climáticas. Direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Interseção entre direito 
ambiental e mudanças climáticas. Princípio da precaução. Perspectiva de gênero e raça ? Há espaço para associar 
clima e direitos humanos ? 

13 

Regulação climática e Direitos Humanos. Direito dos povos indígenas, Migrantes climáticos, desenvolvimento 
econômico e mudanças climáticas. Direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Interseção entre direito 
ambiental e mudanças climáticas. Princípio da precaução. Perspectiva de gênero e raça ? Há espaço para associar 
clima e direitos humanos ? 

14 
Liberdade de expressão e mudanças climáticas. Empresas e relatórios contra os efeitos dos GEE. Existe uma limitação 
e responsabilização? Existe margem para atuação empresarial negacionista em relação às mudanças climáticas? Quais 
são os limites? 

15 Seminário dos Alunos 

16 Seminário dos Alunos 

17 Revisão 

18 
Semana de P2 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

x Regulação 

x Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Prova, trabalho individual e em grupo. A divisão dos pesos das avaliações será acordada com a turma.  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

FIELD, Barry C.; Field, Martha K. Environmental Economics. An Introduction. MacGraw-Hill Irwvin. 7th ed., 2017 
FAURE, M., PEETERS, Marjan. Climate change liability. Edward Elgar. 2011. 
COCHRAN, Ian. On the commons and Climate Change: Collective Action and GHG Mitigation. CDC Climat research 
Working  Paper N°2012-13 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

IEA. 2021. Net Zero by 2050: a roadmap for global energy sector 
IEA. 2021. World Energy Outlook (WEO): the role of critical minerals in clean energy transitions. 
SETZER, J., & BYRNES, R.. Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot. Policy report. LSE, Grantham 
Research Institute on Climate Change and the Environment, 2021. 
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