
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 4, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 

 

Composição de Grupo de Trabalho  

 

A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhes são conferidas no artigo 62, 

inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e em conformidade com a 

Portaria 4ª CCR Nº 3 de 15 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre os Grupos de Trabalho 

instituídos no âmbito da 4ª CCR, 

RESOLVE: 

Tornar pública a chamada de inscrição para preenchimento de 5 (cinco) vagas 

para atuação no Grupo de Trabalho Mudanças Climáticas da 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

 

1. OBJETO 

1.1 O objeto deste edital é o preenchimento, por membros do Ministério 

Público Federal, de 5 (cinco) vagas para a composição do Grupo de Trabalho Mudanças 

Climáticas da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para atuação como membros titulares. 

 

2. OBJETIVOS DO GRUPO DE TRABALHO  

2.1 Considerando que, na medida do art. 225, caput, da Constituição Federal de 

1988, 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; 

2.2 Considerando que as mudanças climáticas de ordem antropogênica são 

causadas especialmente pelas atividades econômicas (industriais, agrosilvopastoris e geração 

de energia com uso de combustíveis fósseis), na forma do art. 170, inciso VI, da Constituição 

Federal de 1988 a ordem econômica deve observar, entre outros princípios, a defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
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2.3 Considerando o Decreto nº  2.652, de 01 de junho de 1998, que promulgou 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, 

em 9 de maio de 1992; 

2.4 Considerando a importância da implementação do Princípio I do art. 3º da 

Convenção da Mudança do Clima: “As Partes devem proteger o sistema climático em 

beneficio das gerações presentes e futuras da humanidade com base na equidade 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.”; 

2.5 Considerando que o Decreto nº 9.073/2017 promulgou o Acordo de Paris 

sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado em Paris, 

em 12 de dezembro de 2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016; 

2.6 Considerando os objetivos acordados por meio Conferência das Partes-

COP 21 – Acordo de Paris – de se reduzir sensivelmente os riscos e os efeitos das mudanças 

climáticas; 

2.7 Considerando que o art. 2º da Lei nº 6.938/1981 prescreve como objetivo 

fundamental da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os princípio, fins, objetivos e mecanismos nela 

elencados; 

2.8 Considerando que os fundamentos e princípios da Lei nº 12.187/2009 

(Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC)  especificam, entre outros aspectos 

relevantes: 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; 

2.9 Considerando que a diretriz fundamental da PNMC, art. 5º, inciso I, 

assegura garantia de cumprimento aos 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”; 

2.10 Considerando que os compromissos assumidos pelo Brasil, ao celebrar o 

referido “Acordo”, garantem a promoção de todas as medidas necessárias para atingir as 

metas estabelecidas na  Contribuição Nacionalmente Determinada (intended Nationally 

Determined Contribution – iNDC),particularmente em relação às obrigações de  
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implementação da iNDC com pleno respeito aos direitos humanos, em particular os direitos 

das comunidades vulneráveis, das populações indígenas, das comunidades tradicionais e dos 

trabalhadores nos setores afetados por políticas e planos correspondentes, e promovendo 

medidas sensíveis a gênero; 

2.11 Considerando que foram impostas as metas de: (i) reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025; ii) reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030; (iii) abrangência de todo o 

território nacional, para o conjunto da economia, incluindo CO2 [dióxido de carbono], CH4 

[metano], N2O [óxido nitroso], perfluorcarbonos [PFCs], hidrofluorcarbonos [HFCs] e SF6 

[hexafluoreto de enxofre]; (iv) adotar como  métrica o Potencial de Aquecimento Global em 

100 anos (GWP-100) usando valores do IPCC AR5 (Quinto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas); 

2.13 Considerando que a proatividade é a tônica em matéria ambiental, esta 4ª 

Câmara institui o GT Mudanças Climáticas, que terá, entre outros, os seguintes objetivos: 

I. identificar e acompanhar os mecanismos de implementação do “Acordo de 

Paris”, especialmente em relação ao conjunto de medidas elencadas no art. 5º, Diretrizes, e 6º, 

Instrumentos, da Lei nº 12.187/2009 (PNMA), em conjunto com as normas legais e técnicas 

pertinentes; 

II. avaliar os possíveis impactos dos efeitos das mudanças climáticas no País, 

considerando os trabalhos técnicos e científicos desenvolvidos pela comunidade de experts, 

do corpo acadêmico e das agências e órgãos governamentais que atuam diretamente na 

temática; 

III. propor mecanismos em prol do melhoramento dos índices propostos 

Contribuição Nacionalmente Determinada (intended Nationally Determined Contribution – 

iNDC). 

IV. propor, acompanhar e opinar fundamentadamente sobre propostas de 

alterações de políticas públicas relacionadas ao tema “mudanças climáticas”; 

 

3. INCRIÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 As inscrições poderão ser feitas até o dia 06 de abril de 2018, mediante 

envio de e-mail para 4ccr-asscoor@mpf.mp.br, com breve relato de como o interessado 

pretende abordar a questão no GT, bem como informando se possui alguma experiência 

prática e/ou acadêmica sobre o tema. 

3.2 O GT Mudanças Climáticas terá prazo de duração de 24 meses. 
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3.3 As atividades do GT terão caráter eminentemente prático, diretamente 

relacionadas ao tema e à atuação dos procuradores. 

3.4 As Reuniões do GT serão realizadas preferencialmente por meio de 

videoconferência ou outros recursos tecnológicos que permitam a comunicação à distância. 

3.5 Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4a CCR. 

 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 4ª CCR 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 27 mar. 2018.  Caderno 

Extrajudicial, p. 3. 
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