
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

4 CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 3, DE 16 DE ABRIL DE 2020 

 

Abertura de vagas para composição do Grupo de Trabalho Cana-de-

Açúcar 

 

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 Cana-de-Açúcar 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 atuação no Grupo de Trabalho Cana-de-Açúcar da 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, como membros titulares. 

2. OBJETIVOS DO GRUPO DE TRABALHO 

2.1. Considerando que, apesar da crescente mecanização da produção agrícola 

do setor sucroalcooleiro nos últimos anos, a queima da palha da cana-de-açúcar ainda 

constitui prática de uso corrente nesse tipo de lavoura, causando graves danos ao meio 

ambiente e à saúde das populações do entorno e dos trabalhadores do setor. 

2.2. Considerando estimativas de que, somente em 2014, foram gerados no país 

280 bilhões de litros de "vinhaça", principal água residual derivada do processo produtivo do 

etanol de cana-de-açúcar, e que apresenta elevadas concentrações de matéria orgânica, bem 

como características ácidas e corrosivas. 

2.3. Considerando, também, que praticamente todo volume gerado nas 

destilarias brasileiras é direcionado à fertirrigação das lavouras, devido às suas propriedades 

fertilizantes, sendo que estudiosos de diversas áreas já vêm apontando em trabalhos 

acadêmicos que essa aplicação da vinhaça in natura gera múltiplos efeitos nocivos sobre o 
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ambiente, entre os quais a salinização e a superfertilização do solo, a proliferação de insetos, 

maus odores no entorno e, principalmente, a contaminação de lençóis freáticos. 

2.4. Considerando que o assunto ainda é incipientemente tratado pelos órgãos 

públicos responsáveis, seja nos estados, seja em nível federal, sendo certo que, afora o estado 

de São Paulo (que apesar de ter sido o primeiro a regulamentar mais especificamente a 

matéria, ainda a trata de forma pouco abrangente, ignorando, por exemplo, os impactos 

atmosféricos gerados pela vinhaça), praticamente inexistem normas que cuidem da questão 

em outros estados produtores de cana-de-açúcar, como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul, Paraná e Alagoas. 

2.5. Considerando, ainda, que a ocorrência de diversas outras específicas 

implicações negativas no meio ambiente se dão pelo cultivo da cana-de-açúcar e pela 

produção sucroalcooleira em geral, demandando um maior aprofundamento por parte do 

Ministério Público Federal, não apenas em pesquisa propriamente jurídica, mas em 

conhecimentos técnicos. 

2.6. Considerando ademais, que, fora da seara propriamente ambiental, 

destaca-se um problema ligado à questão dos direitos humanos na cultura da cana-de-açúcar, 

qual seja o da condição dos trabalhadores envolvidos no corte manual da cana-de-açúcar, 

prática que ainda hoje, com o aumento da mecanização, subsiste em muitas lavouras 

brasileiras, maculando aguda e diretamente não apenas a saúde desses trabalhadores rurais, 

mas também o cerne da própria dignidade humana dos envolvidos, configurando verdadeira 

situação degradante. 

2.7. Considerando, por fim, que fenômenos como os apontados existem em 

profusão no universo da cana-de-açúcar, estando eles todos intimamente imbricados uns nos 

outros, do mesmo modo como o são os bens jurídicos fundamentais postos em risco ou 

efetivamente vulnerados (meio ambiente, saúde, vida, dignidade da pessoa humana). 

2.8. É reconhecendo a necessidade de tratamento estratégico e sistematizado 

pelo Ministério Público Federal das questões afetas à cana-de-açúcar e a atividade 

sucroalcooleira, em razão consolidadas evidências de graves reflexos na seara socioambiental 

do cultivo e processamento dessa matéria-prima, que esta 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão institui o Grupo de Trabalho Cana-de-Açúcar, que terá, entre outros, os seguintes 

objetivos: 

i) avaliar os impactos da atividade sucroalcooleira, levando em consideração os 

aportes de técnicos, experts e acadêmicos que atuam direta ou indiretamente na temática, 

notadamente quanto às questões da queima controlada da palha da cana, da destinação de 

"vinhaça", do emprego de agrotóxicos, de condição dos trabalhadores rurais envolvidos no 



 

 

corte manual da cana e de outras decorrências da atividade sucroalcooleira com impacto sobre 

o meio ambiente e à saúde; 

ii) prestar apoio aos membros do Ministério Público Federal que necessitem de 

aportes mais robustos em procedimentos preparatórios ou em ações judiciais em curso, 

quaisquer que sejam as instâncias competentes; 

iii) compartilhar a experiência institucional acumulada — principalmente em 

São Paulo e nas outras regiões produtoras — sobre as questões afetas ao setor sucroalcooleiro. 

3. INSCRIÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 05 de maio de 2020, mediante o 

envio de e-mail para 4ccr-asscoor@mpf.mp.br com pequeno relato de como o membro 

pretende abordar a questão no Grupo de Trabalho, bem como informar se possui alguma 

experiência prática ou acadêmica no tema. 

3.2. O Grupo de Trabalho Cana-de-Açúcar terá prazo de duração de 24 meses. 

3.3. Poderão ser designados, para compor o Grupo de Trabalho na qualidade de 

membros colaboradores, acadêmicos, especialistas e experts em temas afetos ao escopo acima 

mencionado.  

3.4 Constitui indicador do Grupo de Trabalho a apresentação dos relatórios 

anuais de cumprimento de seus objetivos. 

3.5. As reuniões do Grupo de Trabalho serão realizadas, preferencialmente, por 

meio de videoconferência ou outros recursos tecnológicos que permitam a comunicação à 

distância. 

3.6. Os casos omissos serão solucionados pelo Coordenador da 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão. 

 

 

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 20 abr. 2020. Caderno 

Extrajudicial, p. 13. 
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