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NDCs e Obrigações dos países partes

Devem preparar, 
comunicar e manter 

sucessivas CND 

(AP Art 4º.2)

Devem adotar com o fim 
de alcançar os objetivos 
daquelas contribuições

(AP Art 4º.2)

As NDCs sucessivas 
representarão progressão 

além da CND atual

(AP Art 4º.3  )

Mecanismo de 
conformidade:

Comitê facilitador, não 
contencioso e não punitivo 

(AP Art 15)

Mecanismo de 
transparência: 

comunicações nacionais, 
relatórios bienais, 

avaliação e revisão 
internacionais

(AP Art 13.4)



NDCs e Obrigações internas

Qual a vinculatividade? 
Status de lei ordinária

(Decreto nº 9.073/2017.)

Ação popular 

(5008035-
37.2021.4.03.6100)

(2021) 

Nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio público 

Apresentação de nova 
NDC com progressividade.



Política Nacional de Mudanças Climáticas: 
Antecedentes

Coordenação Geral de Mudanças Globais do Clima (1994)

Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas (1999)

Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas (2000)

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (2007)

Plano Nacional sobre Mudança do clima (2008)



Política Nacional de Mudanças Climáticas 
(Lei no. 12.187/2009)

Instrumentos já em operação

I -Plano Nacional de Mudanças Climáticas

II- O fundo Nacional sobre Mudança do Clima 

(Lei 12114/2009)

III – Planos de Ação para a Prevenção e controle do 

Desmatamento nos biomas

Instrumentos futura regulamentação

MBRE

Instrumentos econômicos e financeiros

- Baixa vinculatividade
- Forte base em planos setoriais
- (Decreto no. 9578/2018)
- Planos “determinante para o 

setor público e indicativo para o 
setor privado” (Cf 174)



Política Nacional de Mudanças Climáticas: 
Avaliação

Planos setoriais desenvolvidos de forma autônoma

Instrumentos não regulamentados (MBRE)

Monitoramento e verificação insuficientes/descoordenados

Não atualização após Acordo de Paris (NDCs)

Fundos Clima e Amazônia paralisados

Senado Federal (CMA) Avaliação da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima



Política Nacional de Mudanças Climáticas:
Perspectivas de governança

Comitê Interministerial sobre 
Mudança do Clima 

(Decreto 10.145/2019)

Competência

- Consulta a órgãos governamentais,
- Coordenação e orientar políticas com 

impacto no clima
- “Disseminar” as políticas e planos e as 

NDCs na sociedade brasileira 

Composição

- 9 Ministérios
- Convidados

Agência Reguladora sobre 

Mudança do Clima 

- Ausência de subordinação hierárquica,

autonomia funcional, decisória,

administrativa e financeira e mandato fixo.

(Lei n°13.848 de 25 de junho de 2019).

- Autoridade Nacional sobre Mudança do

Clima
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