PARECER Nº

, DE 2017

Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 750, de 2015, do Senador Jorge Viana,
que altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de
2009, que institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima – PNMC e dá outras
providências, para adotar, como compromisso
nacional voluntário adicional, ações de adaptação
e mitigação de emissão de gases de efeito estufa
para os anos de 2025 e 2030.

Relator: Senador JOÃO CAPIBERIBE

I – RELATÓRIO
Submete-se à apreciação da Comissão de Meio Ambiente
(CMA) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 750, de 2015, do Senador Jorge
Viana, que altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a
Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras
providências, para adotar, como compromisso nacional voluntário
adicional, ações de adaptação e mitigação de emissão de gases de efeito
estufa para os anos de 2025 e 2030.
O art. 1º do PLS acrescenta o art. 12-A à Lei nº 12.187, de 29
de dezembro de 2009, para estabelecer que o País adotará ações de adaptação
e mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas a reduzir essas
emissões em 37%, em 2025, e em 43%, em 2030, com base nas emissões do
ano de 2005.
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A proposição foi distribuída à CMA, em decisão terminativa e
exclusiva, e não recebeu emendas.
II – ANÁLISE
Compete à CMA opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do
meio ambiente, notadamente sobre proteção do meio ambiente e controle da
poluição, nos termos do art. 102-F do Regimento Interno do Senado Federal.
Considerando-se que esta Comissão deliberará sobre o PLS no 750, de 2015,
em caráter terminativo, incumbe-lhe analisá-lo sob os aspectos de
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito.
Do ponto de vista constitucional, observa-se que o PLS trata de
matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal, estabelecida no art. 24, inciso VI, da Constituição Federal
(CF), pois definir limites de emissões dos Gases do Efeito Estufa (GEEs) é
claramente legislar sobre o controle da poluição e sobre a proteção do meio
ambiente. A iniciativa de leis ordinárias por membro do Senado Federal é
legítima, com base no art. 61 da CF, e o PLS não trata sobre matérias de
iniciativa privativa do Presidente da República, expressas no § 1º do art. 61
da CF. Portanto, não verificamos impedimentos de ordem constitucional.
Sobre a juridicidade, constata-se que o PLS atende os requisitos
da novidade, abstratividade e generalidade. A técnica legislativa da
proposição é adequada e segue os preceitos da Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998.
No que concerne ao mérito, entendemos ser louvável a
preocupação do autor em incorporar ao ordenamento jurídico as metas
brasileiras de redução de emissões dos GEEs (37%, em 2025, e 43%, em
2030, com base nas emissões de 2005) acordadas na 21ª Conferência das
Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima. Contudo, julgamos que essa medida enrijece o processo de revisão
das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, na sigla em inglês),
prevista para ocorrer a cada cinco anos.
Além disso, identificamos a necessidade de atualizar
dispositivos da Lei no 12.187, de 2009, pois o Acordo de Paris, assinado em
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22 de abril de 2016, trouxe novos tipos de compromissos, mecanismos e
conceitos que necessitam ser incorporados à Política Nacional sobre
Mudança do Clima. Por isso, resolvemos apresentar emenda substitutiva ao
PLS nº 750, de 2015.
A primeira alteração que propomos é a inclusão do Acordo de
Paris no art. 5º, inciso I, e no art. 6º, inciso X, da Lei nº 12.187, de 2009. A
segunda modificação incide no art. 8o da mesma lei, para que as instituições
financeiras oficiais disponham não só de linhas de crédito e financiamento,
mas também de garantias específicas para desenvolver ações e atividades
que atendam aos objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
O terceiro aprimoramento almeja a substituição, no parágrafo
único do art. 11, dos termos “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –
MDL” e “Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas – NAMAs” por
“mecanismos econômicos e financeiros”, para adequar tais termos às regras
do Acordo de Paris. Adotando-se uma redação mais abrangente, novos
instrumentos e mecanismos, como o Mecanismo de Desenvolvimento
Sustentável, estarão contemplados na lei.
Finalmente, o quarto aperfeiçoamento seria incluir art. 12-A à
Lei nº 12.187, de 2009, para estabelecer que, a partir de 2020, será adotada
a mais recente Contribuição Nacionalmente Determinada comunicada pelo
Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Sugerimos apor parágrafo único a esse dispositivo para definir como critério
de base o mais recente Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções
Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de
Montreal.
Com a emenda substitutiva que proponho, a Lei nº 12.187, de
2009, ficará menos vulnerável à desatualização resultante de surgimento de
novos acordos sobre o clima e de novos mecanismos de mitigação e
adaptação aos efeitos da alteração climática. Outro benefício seria a maior
celeridade no processo de internalização de novas NDCs. Por essas razões,
propomos que a matéria seja aprovada na forma do substitutivo que a seguir
apresentamos.
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Ante o exposto, votamos pela APROVAÇÃO do PLS nº 750,
de 2015, na forma da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA No

-CMA (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 750, DE 2015

Altera a redação da Lei no 12.187, de 29 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre a Política
Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, para
atualizá-la de acordo com as regras do Acordo de
Paris.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Os arts. 5º, 6º, 8º e 11 da Lei no 12.187, de 29 de
dezembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º .....................................................................................
I – os compromissos assumidos pelo Brasil na ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo
de Quioto, no Acordo de Paris e nos demais documentos sobre
mudança do clima dos quais vier a ser signatário, inclusive as
Contribuições Nacionalmente Determinadas que vierem a ser
estabelecidas;
........................................................................................” (NR)
“Art. 6º .....................................................................................
...................................................................................................
X – os mecanismos financeiros e econômicos referentes à
mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da
mudança do clima estabelecidos no âmbito dos compromissos
referidos no art. 5º, inciso I.
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“Art. 8º As instituições financeiras oficiais disponibilizarão
linhas de crédito, financiamento e garantias específicas para
desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei
e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância
e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades
sociais.” (NR)
“Art. 11. ...................................................................................
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá,
em consonância com a Política Nacional sobre Mudança do Clima,
os planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas,
visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de
carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte
público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de
cargas e passageiros, na indústria da transformação e na de bens de
consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na
indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da
construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas
a atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas
quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de
cada setor, inclusive por meio de mecanismos econômicos e
financeiros que levem em conta o valor das ações de mitigação.”
(NR)

Art. 2º Acrescente-se à Lei no 12.187, de 29 de dezembro de
2009, o seguinte art. 12-A:
“Art. 12-A. Para alcançar os objetivos da PNMC, a partir de
2020 será adotada a mais recente Contribuição Nacionalmente
Determinada comunicada pelo Brasil à Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. As Contribuições Nacionalmente
Determinadas serão definidas com base no mais recente Inventário
Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito
Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,

Senador João Capiberibe
Relator
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