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Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

 

 

 

 

 

 

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

n.º 54, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas 

pela Advocacia-Geral da União. 

 

 

Brasília, 24 de dezembro de 2020. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA DA UNIÃO

 
INFORMAÇÕES n. 00280/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00688.000914/2019-15 (REF. 0027832-55.2019.1.00.0000)
INTERESSADOS: REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS
ASSUNTO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO Nº 54

 
 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – Combate ao desmatamento da Floresta Amazônica – Não
cabimento da ação – Processo de natureza objetiva – Inexistência de omissão constitucional – Inexistência de
ofensa aos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente – Múltiplas ações concretas empreendidas pelo
Governo Federal – Improcedência do pedido.
 

 
Sr. Consultor-Geral da União,
 
 
I – DO OBJETO DA AÇÃO
 
 

1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Rede
Sustentabilidade, em face do Exmo. Sr. Presidente da República e do Ministro de Estado do Meio Ambiente, no sentido de que seja
determinada a adoção de providências administrativas para combater o desmatamento da Amazônia brasileira.

 
2. Narra o partido autor, em suma, que os dados técnicos preliminares fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE apontariam para um incremento na taxa de desmatamento da Amazônia no ano de 2019. Alega que o Chefe do Poder
Executivo não teria adotado medida concreta para combater o desmatamento. Ao revés, teria exonerado servidor do INPE responsável
pela divulgação dos dados técnicos. 

 
3. Argumenta, também, que uma possível política "pró-desmatamento" por parte do Governo Federal poderia ter
consequências nefastas para os acordos comerciais internacionais nos quais o Brasil é interessado, bem como para o agronegócio
brasileiro.

 
4. Aduz, ainda, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é classificado como um direito de terceira dimensão
garantido pela Carta Magna e que a “omissão inconstitucional que enseja a ação direta advém não somente de falta de legislação
exigida por norma constitucional, mas também de falta ou insuficiência de norma ou de prestação fático-administrativa, de modo a
inviabilizar a concretização do comando constitucional”. Dessa feita, diante dos supostos atos omissivos do Presidente da República,
restaria cabível a presente ação “para que seja estancada a sangria contra a floresta Amazônica”.

 
5. Ao final, requer:

 
1 – Seja deferida a concessão da Medida Cautelar pelo Relator, ad referendum do plenário, nos termos do art.
21, inciso V, do RISTF, para impor que o Presidente da República e o Ministro do Meio ambiente promovam
ações concretas no sentido de coibir o desmatamento da Amazônia;
2 – Seja determinado que o Presidente da República e o Ministro do Meio Ambiente informem quantas e quais
medidas, se alguma, foram adotadas para o combate ao desmatamento, após a divulgação dos dados parciais do
INPE referente ao aumento expressivo do desmatamento na Amazônia;
3 – Seja determinado, ainda, o fornecimento dos dados anuais, para efeitos de comparação, referente às ações de
combate ao desmatamento desde 2011 (ano em que houve o menor nível de desmatamento da floresta
Amazônica no Brasil);
4 – Seja, no mérito, confirmada a medida cautelar, e declarada a omissão inconstitucional do Presidente da
República e do Ministro do Meio Ambiente para determinar a adoção de providências de índole administrativa
no sentido de combater o desmatamento na Amazônia, nos termos do art. 103, § 2°, da Constituição, a exemplo
das seguintes: a) Execução integral do orçamento dos órgãos ambientais; b) Contratação de pessoal para as
atividades de fiscalização ambiental na Amazônia; c) Apresentação de plano de contingência para reduzir o
desmatamento aos níveis encontrados em 2011, ou menores, e seu efetivo cumprimento em período razoável,
sob pena de responsabilidade pessoal do Ministro e do Presidente da República.
5 – Seja, subsidiariamente, declarada a omissão inconstitucional progressiva do Presidente da República e do
Ministro do Meio Ambiente, para que sejam advertidos quanto o descambamento de sua omissão em omissão
inconstitucional, ou, outra medida que esta Corte atribua necessária;
6 – Caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADO, mas repute admissível o ajuizamento de ADPF
para impugnação dos referidos dispositivos do ato normativo, requer a Arguente seja a presente recebida e
processada como ADPF.
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6. A Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, relatora do feito, solicitou informações ao Exmo. Sr. Presidente da
República.

 
7. É o relatório.

 
II – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.

NATUREZA OBJETIVA 
 

8. Conforme se pode observar da exordial, como pedido principal, requer o autor que seja o Presidente da República
compelido a determinar “a) Execução integral do orçamento dos órgãos ambientais; b) Contratação de pessoal para as atividades de
fiscalização ambiental na Amazônia; c) Apresentação de plano de contingência para reduzir o desmatamento aos níveis encontrados
em 2011, ou menores”.

 
9. Ora, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão se consubstancia como instrumento de tutela da Constituição
Federal, tendo o precípuo fim de garantir-lhe efetividade. Possui, portanto, natureza eminentemente objetiva, sendo inadmissível o seu
cabimento para uma eventual proteção de situações individuais, concretas, conforme requer o autor.

 
10. Nessa seara ressaltam, em obra doutrinária, Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco:

 
Tal como a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), o processo de controle abstrato da omissão (ADI) não
tem outro escopo senão o da defesa da ordem fundamental contra condutas com ela incompatíveis. Não se
destina, pela própria índole, à proteção de situações individuais ou de relações subjetivadas. Mas visa,
precipuamente, à defesa da ordem jurídica. Não se pressupõe, portanto, aqui a configuração de um interesse
jurídico específico ou de um interesse de agir. Os órgãos ou entes incumbidos de instaurar esse processo de
defesa da ordem jurídica agem não como autor, no sentido estritamente processual, mas como um Advogado do
Interesse Público ou, para usar a expressão de KELSEN, como um advogado da Constituição. O direito de
instaurar o processo de controle não lhes foi outorgado tendo em vista a defesa de posições subjetivas. Afigura-
se suficiente, portanto, a configuração de um interesse público de controle. Tem-se aqui, pois, para usarmos uma
denominação usada por TRIEPEL e adotada pela Corte Constitucional alemã, típico processo objetivo. (Grifou-
se).

 
11. De fato, a solução de situações concretas, como as expostas pelo autor, não se coaduna com a natureza objetiva do
processo de controle concentrado de constitucionalidade. A tutela jurisdicional de situações individuais – uma vez suscitada
controvérsia de índole constitucional – deve ser obtida por meio do manejo de ação sob o rito comum, em primeiro grau de jurisdição,
valendo-se o autor da via do controle difuso de constitucionalidade, que, diante da ocorrência de um caso concreto, revela-se acessível
a qualquer pessoa que disponha de legítimo interesse.

 
12. Admitir que possa o Poder Judiciário, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, determinar a adoção de
tal ou qual medida concreta não prevista diretamente na Constituição, seria o mesmo que repassar a esse Poder a discricionariedade
própria do Poder Executivo em termos de escolha de políticas públicas, representando uma clara violação ao princípio da separação
dos Poderes. A omissão suprível judicialmente pela via eleita é aquela de índole normativa, diversa da requerida neste feito.

 
13. Portanto, incabível se torna a ação proposta diante dos pedidos requeridos pelo autor, indo de encontro ao disposto na
Lei nº 9.868/99 e na Constituição da República, não merecendo, pois, prosperar a presente ação.

 
III- DA INEXISTÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL PENDENTE DE CONCRETIZAÇÃO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATOS DO PODER EXECUTIVO
 

14. Como se sabe, a omissão legislativa que justifica o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a
inobservância do dever constitucional de legislar, necessária, portanto, a configuração da mora de órgãos legislativos ou
administrativos que assegurem a plena efetividade das normas constitucionais.

 
15. Nessas situações, nos termos do art. 103, § 2º, da Constituição Federal, a pretendida ação tem por finalidade tornar
efetiva norma constitucional, de forma que, caso seja constatada efetivamente a omissão, deverá ser dada ciência ao Poder competente
para adoção das providências necessárias, ou, ainda, em se tratando de órgão administrativo, será determinado que sejam tomadas as
medidas reclamadas na forma prevista na Carta Fundamental.

 
16. Em relação ao objeto da omissão inconstitucional suscetível de impugnação por ADO, afirma Luiz Guilherme
Marinoni:

 
A letra do § 2º do art. 103 da CF deixa claro que o objeto da omissão inconstitucional não é apenas o produto do
Legislativo, mas igualmente os atos que deixaram de ser praticados pelos órgãos administrativos. A omissão
inconstitucional, objeto da ação direta de inconstitucionalidade, é, em princípio, normativa. É a falta da
edição de norma – cuja incumbência é, em regra, do Legislativo, mas que também pode ser do Executivo e até
mesmo do Judiciário – que abre oportunidade à propositura da ação. (Grifou-se).

 
17. Da mesma forma, ensina o Ministro Luís Roberto Barroso que “o tratamento constitucional da inconstitucionalidade
por omissão refere-se às omissões de cunho normativo, imputáveis tanto ao Legislativo, na edição de normas primárias, quanto ao
Executivo, quando lhe toque expedir atos secundários de caráter geral, como regulamentos, instruções ou resoluções".

 
18. Ademais, mesmo que, ad argumentandum tantum, se admitissem como objeto da ADO omissões administrativas
concretas, seria imprescindível que estas medidas tivessem previsão constitucional expressa, o que não é o caso. Em nenhum momento
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a Constituição Federal determina, mesmo que de forma exemplificativa, quais medidas administrativas devem ser adotadas pelo
Presidente da República para a defesa do meio ambiente. Observe-se, ainda, que os artigos constitucionais tidos por violados, enquanto
normas programáticas, apenas trazem competências genéricas de proteção ao meio ambiente, que devem ser exercidas de forma
comum pela União e por todos os outros entes federativos. Portanto, se omissão constitucional houvesse, não poderia ser atribuída
somente a um dos entes.

 
19. Além disso, considerando que essa espécie de norma (proteção ao meio ambiente) muitas vezes requer atuações
reiteradas e prolongadas no decorrer de sua vigência, o controle da omissão dependerá, também, do exame da quantidade de medidas
tomadas e se estas são razoavelmente capazes de preencher o comando constitucional.

 
20. Um exemplo na jurisprudência da Suprema Corte acerca de possível omissão envolvendo uma norma de natureza
programática, sem prazo específico para cumprimento, é a ADI 1.698. Na ocasião, analisando as medidas tomadas pelo Governo
Federal para a erradicação do analfabetismo e incentivo à universalização do ensino fundamental, o Tribunal reconheceu que não seria
possível alcunhar de omissa a atuação da Presidência da República, porquanto, considerando a complexidade do tema, estava-se
atuando dentro de um padrão razoável para concretizar a norma.

 
21. E o mesmo raciocínio também deve ser aplicado à questão ambiental. Não há qualquer omissão federal, posto a grande
quantidade de atos em defesa do meio ambiente já adotados, conforme se passa a demonstrar.

 
22. Nesse aspecto, importante registrar as informações prestadas pela Subchefia para Assuntos Jurídicos, em anexo, cite-
se:

 
11.Nessa linha, no dia 22 de agosto de 2019, Senhor Presidente da República exarou seguinte despacho
publicado em edição extra do Diário Oficial da União:
DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA Considerando disposto no art. 84,caput, inciso II, da
Constituição, tendo em vista disposto no art. 23,caput, incisos VI VII, no art. 225 da Constituição, determino
todos os Ministros de Estado que adotem, no âmbito de suas competências, medidas necessárias para
levantamento combate focos de incêndio na região da Amazônia Legal para preservação defesa da Floresta
Amazônica, patrimônio nacional nos termos do disposto no art. 225, 4º, da Constituição. Em 22 de agosto de
2019.
12.Além disso, na mesma data foi publicado, também em edição extra do Diário Oficial da União, Decreto ns
9.985, que autoriza emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei da Ordem, utilizada em situações
excepcionais, para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de
conservação ambiental em outras áreas da Amazônia Legal na hipótese de requerimento do Governador do
respectivo Estado.
13. O emprego das Forças Armadas foi autorizado para caso de levantamento combate focos de incêndio, bem
como para ações preventivas repressivas contra delitos ambientais mediante requerimento dos Estados da
Amazônia Legal.
14. Os nove Estados que compõem Amazônia Legal já solicitaram auxílio para combate aos focos de incêndio,
quais sejam, Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão Amapá.
15. Já foi autorizado emprego das Forças Armadas no Estado de Roraima, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Acre,
Amazonas, Amapá Maranhão conforme despachos do Presidente da República publicados em 23, 24, 25, 27 28
de agosto.
16. A princípio, emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei da Ordem foi autorizado no período de 24 de
agosto 24 de setembro de 2019, no entanto, prazo foi estendido até 24 de outubro pelo Decreto n^ 10.022, de 20
de setembro de 2019. 17. Ademais, foi determinado que Polícia Federal investigue possível existência de
incêndios criminosos ocorridos em Altamira, nos seguintes termos:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA Considerando disposto no art. 84, caput, inciso II, no art.
109, caput, inciso IV, no art. 144, § 1º, da Constituição, no Decreto n.º 9.985, de 23 de agosto de 2019,
determino ao Ministério da Justiça Segurança Pública que, por intermédio da Polícia Federal, em coordenação
com Comando da operação para Garantia da Lei da Ordem que se refere Decreto n. 9.985, de 2019, investigue
possível existência de ação premeditada de criminosos nos incêndios queimadas ocorridos na área da Floresta
Nacional de Altamira desde dia 10 de agosto de 2019, conforme informações veiculadas na imprensa nesta data.
Em 25 de agosto de 2019.

 
23. No mesmo sentido, também foram adotadas diversas medidas pelo Ministério do Meio Ambiente, conforme
informações prestadas pela CONJUR/MMA, em anexo, verbis:

 
28. No que tange às atribuições do art. 6º, III da Lei nº 6.938/81, este órgão central do SISNAMA não se
manteve inerte. O Departamento de Florestas da Secretaria de Biodiversidade remeteu o Plano de Trabalho
2019-2020 com contextualização dos planos de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia
Legal e no Cerrado - PPCDAm e PPCerrado - que são instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do
Clima (PNMC, Lei nº 12.187/2009), que estabelece metas de redução para o desmatamento na Amazônia Legal
(80%, com relação à média de 1996 a 2005) e no Cerrado (40%, com relação à média de 1999 a 2008) até 2020
-, sua relação com o Acordo de Paris, gráficos etc. Também tal documento traz os seguintes objetivos: 
Espera-se que as entregas provenientes da coordenação desta agenda guardem sinergia com os 9 objetivos
estratégicos do PPCDAm e PPCerrado (listados abaixo), e contribuam com a promoção de ações prioritárias e
com o alcance dos resultados correlatos.
Promover a regularização fundiária;        
Promover o ordenamento territorial, fortalecendo as áreas protegidas;
Promover a responsabilização pelos crimes e infrações ambientais;
Efetivar a gestão florestal compartilhada;
Prevenir e combater a ocorrência dos incêndios florestais;
Aprimorar e fortalecer o monitoramento da cobertura vegetal;
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Promover o manejo florestal sustentável;             
Promover a sustentabilidade dos sistemas produtivos agropecuários;        
Implementar instrumentos normativos e econômicos para o controle do desmatamento ilegal.
Assim, propõe-se os seguintes produtos para reorganização da agenda de combate ao desmatamento no âmbito
do DEFLOR:
Instituição da nova Comissão Executiva unificada de Combate ao Desmatamento e Recuperação da Vegetação
nativa (decreto e formalização dos membros);
Mapa de atores-chave responsáveis pela implementação de ações estratégicas;
Boletins de informações sobre o desmatamento ilegal e supressão da vegetação autorizada;
Elaboração de relatório anual de monitoramento da implementação dos planos de ação;
Identificação de gargalos e definição de prioridades para proposição de inovações normativas, arranjos de
implementação, busca de parcerias e orientação de recursos;
Aprimoramento da política de municípios prioritários;
Agenda de interação com estados, por meio do Fórum de Secretários de Meio Ambiente;
Agenda de interação setorial (fóruns relativos às cadeias produtivas da carente, grãos e madeira). .  
29. A referida área técnica também apresentou completo cronograma de atuação, discriminado por
atividades/marcos x anos de 2019/2020:
30. Tal tipo de planejamento passa muito ao largo de qualquer estado de inércia. 
31. Ato contínuo, em que pese a ausência de atribuição para as questões atinentes ao dever-poder de polícia
ambiental - conceito que abarca a fiscalização propriamente dita ambiental -, colaciona-se informações obtidas
junto ao IBAMA e ao ICMBio, comprovando que não há que se falar em omissões com aptidão para serem
consideradas causa do desmatamento referido na peça inicial. Ou seja, em pese ausência do nexo de causalidade
com as funções constitucionais e legais do Ministro de Estado do Meio Ambiente, apresenta-se tais dados que
poderiam ter sido facilmente obtidos pela promovente junto às repartições respectivas.  
32. O Despacho nº 5798181/2019-CGFIS/DIPRO da COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL do IBAMA, ao discorrer sobre os dados da atuação para o combate de ilícitos na Amazônia,
consignou:
1.1. Ações de fiscalização realizadas ilícitos contra a flora (janeiro a agosto/2019): 202 (redução de 7% em
relação ao mesmo período de 2018);
1.2. Autos de Infração lavrados (janeiro a julho/2019): 2662 (redução de 17% em relação ao mesmo período de
2018).

 
Ano Nº Autuações (janeiro a julho)

2014 2586

2015 3775

2016 4202

2017 3478

2018 3213

2019 2662

Insta salientar que houve redução no número de servidores designados para atuar com a fiscalização ambiental
em cerca de 10% entre 2018 e 2019, sobretudo em virtude de aposentadorias.
3. Considerando os dados apresentados, é possível verificar que, apesar da leve redução em comparação ao ano
anterior, não há omissão por parte da fiscalização ambiental desta autarquia.
32.1. Um acotamento é necessário: é fático público e notório, passível de utilização em sede judicial conforme
autorização do art. 374, inciso I do NCPC, que houve um incremento no número de aposentadorias - nos três
poderes, destaque-se - em razão do receio da nova reforma da previdência que está em trâmite no Congresso
Nacional. Mesmo com tal fato, não houve solução de continuidade ou uma baixa desproporcional e irrazoável na
atuação fiscalizatória.      
33. A COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES também se manifestou,
conforme o Despacho nº 5799804/2019-COAPI/CENIMA, informando dados sobre áreas de desmatamentos
superiores a 60 hectares que foram enviados ao Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Amazônia
Protege:
a) Em 2017: 1.475 áreas (total de 2.326 Km²) b) Em 2018: 1.765 áreas (total de 1.765 Km²)
2. Dados de 2019 ainda estão sendo consolidados e melhor qualificados antes de serem enviados ao Ministério
Público da União (MPU).
3. Está previsto o envio em torno de 1.800 áreas desmatadas (aproximadamente 1.800 km²) em 2019.
34. No âmbito do ICMBio, a COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS consignou
que "Mesmo com o contingenciamento repassado pelo Governo Federal de 24% (vinte e quatro por cento) do
orçamento, o planejamento da COIN manteve-se o mesmo com relação a contratação do efetivo inicialmente
previsto de brigadistas, privilegiando-se assim, a continuidade das ações de prevenção inicialmente
planejadas pelas Unidades de Conservação Federais. Tais ações vem surtindo o efeito esperado, pois a área
atingida por incêndios florestais continua menor que nos anos de 2018 e 2017 (...)", conforme tabela que
comprova o afirmado.
35. Por sua vez, a COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO do ICMBio informou que "Até o presente
momento, foram realizadas 81 ações de fiscalização com o objetivo de combate ao desmatamento no bioma
Amazônico, as quais contaram com 208 participações de agentes de fiscalização, foram lavrados 254 autos de
infração, o que totalizaram R$ 89.901.014,79 em multas e 1018 dias em campo.". 
36. A DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO do ICMBio destacou a
política de proteção do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA (para maiores informações,
consultar http://arpa.mma.gov.br/ e o material juntado pela área técnica), inclusive juntou cópia de Acordo de

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
O

 5
4

Em
: 2

5/
12

/2
02

0 
- 1

4:
33

:3
4



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/556945301

https://sapiens.agu.gov.br/documento/556945301 5/26

Cooperação Técnica firmado entre o ICMBio e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, com a interveniência
da União/MMA. 
37. Por fim, esta CONJUR/MMA demandou a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
- SPOA/MMA sobre aspectos financeiros e orçamentários que envolvem a relação Ministério do Meio
Ambiente e entidades vinculadas, desde a confecção de seus respectivos orçamentos até a etapa de
contingenciamento ocorrida este ano. Restou clara a ausência de qualquer embaraço por parte do Ministro de
Estado do Meio Ambiente e, em razão da completude da informação, impende-se sua transcrição integral: 
4.1. "Como se dá o processo de construção do orçamento do IBAMA e do ICMBio": Dentro do Ciclo de
Elaboração da Lei Orçamentária Anual, o Ministério da Economia disponibiliza para este Ministério do Meio
Ambiente, no papel de Órgãos Setorial do Sistema de Orçamento Federal, um valor, denominado "Referencial
Monetário". Esse montante deve ser distribuído entre as unidades administrativas e vinculadas, dentre as quais
IBAMA e ICMBio. Essa distribuição é realizada com base na execução histórica, ou seja, no percentual de
participação da unidade no orçamento total. Após a elaboração desse cenário, que é avaliado e aprovado pela
alta administração, em alguns exercícios são realizados ajustes pontuais, para adequação às prioridades das
políticas públicas vigentes. Na elaboração da Proposta da Lei Orçamentária Anual de 2019 - PLOA/2019, 82,4%
(oitenta e dois vírgula quatro por cento) do Referencial Monetário foi disponibilizado na seguinte proporção:
para o IBAMA de 45,6% (quarenta e cinco vírgula seis por cento) e para o ICMBio de 36,8% (trinta e seis
vírgula oito por cento).
4.2. "Como e em quais termos ocorreu o contingenciamento de receitas deste MMA neste ano de 2019, bem
como se houve a execução integral dos orçamentos do MMA e vinculadas nos anos pretéritos": O Decreto de
Programação Orçamentária e Financeira, que estabelece o contingenciamento orçamentário é o instrumento
legal para o cumprimento do que estabelece a Lei Complementar nr 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF. Desse modo, após cada avaliação bimestral das receitas e despesas, havendo indicação de desequilíbrio,
que inviabilize o atingimento da Meta de Resultado Primário, o Poder Executivo é obrigado a editar o normativo
que promove uma limitação na disponibilidade de movimentação e empenho de dotações existentes nos Órgãos,
incluindo este MMA e suas vinculadas, como é o caso do IBAMA e do ICMBio. Em 2019, o contingenciamento
vigente para este Ministério, imposto pelo Decreto n° 9.741 de 29 de março de 2019, foi da ordem de 23,0%
(vinte e três por cento), que corresponde a R$ 184.087.694,00 (cento e oitenta e quatro milhões, oitenta e sete
mil seiscentos e noventa e quatro reais). Quanto à execução orçamentária do MMA e vinculadas, o quadro
abaixo demonstra o percentual das despesas discricionárias (aquelas que são passíveis de contingenciamento)
nos últimos 3 exercícios fechados: (vide tabela da p. 52 do PDF totalizado na seq. 18)
 4.3. "Qual o impacto do contingenciamento deste ano no orçamento do IBAMA e do ICMBio": Importa relatar
que cerca de 82% (oitenta e dois por cento) da dotação orçamentária alocada na Lei Orçamentária Anual de
2019 está vinculada ao IBAMA e ao ICMBio. Desse modo, o contingenciamento imposto pelo Decreto
9.711/2019 e suas atualizações, gera, no presente momento, uma limitação de 22,2% (vinte e dois virgula dois
por cento) para o IBAMA e 22,8% (vinte e dois virgula oito por cento) para o ICMBio. Ainda, em relação ao
impacto do contingenciamento deste ano sobre o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, cabe destacar que
negociações do Ministro de Estado do Meio Ambiente junto ao Ministro de Estado da Economia, geraram a
reversão de dois cortes complementares ao de março, que totalizariam a redução de outros R$ 66.600.000,00
(sessenta e seis milhões seiscentos mil reais), no limite para movimentação e empenho desta Pasta. As reversões
ficam demonstradas por meio dos seguintes instrumentos legais: a) Decreto nº 9.809, de 30 de maio de 2019, R$
56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões seiscentos mil reais); b) Portaria da Secretaria Especial de Fazenda nº
203, de 9 de agosto de 2019, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 4.4. "Se é possível comparar a execução
orçamentária, em idênticos períodos, dos exercícios financeiros pretéritos com o presente exercício financeiro
(ou seja, comparativo de janeiro a agosto do presente exercício financeiro versus os exercícios financeiros
pretéritos)": Segue abaixo quadro com os valores dos "Limites para Movimentação e Empenho" e dos valores
"Empenhados" de janeiro a agosto dos últimos quatro exercícios, ou seja, de 2016 a 2019: (vide tabela da p. 53
do PDF totalizado na seq. 18)
37.1. Perceba-se que a execução orçamentária do presente ano (até o agosto/2019) supera o mesmo
período no ano passado (!!!). 
37.2. Noutro flanco, rechaçando qualquer argumento de que houve um "desmonte" das vinculadas pelo MMA,
tem-se, conforme a primeira tabela apresentada pela SPOA/MMA, que o limite de movimentação e empenho até
agosto/2019 (R$633.500.528) supera tal referencial no ano de agosto de 2017 (R$606.504.559) e praticamente
se aproxima do ano de 2016 (R$654.214.505). Desta forma, tampouco prosperam as alegações de prejuízo à
fiscalização ambiental por meio de sufocamento financeiro.  
38. Também cai a lanço destacar que o Ministro de Estado do Meio Ambiente, por meio da Portaria MMA nº
153/2019, declarou estado de emergência ambiental nas áreas que especifica, a incluir a Amazônia, viabilizando,
assim, a contratação de brigadas federais para combate a incêndios florestais (Portaria nº 3.020/2019, de 21 de
agosto de 2019). 
39. Resta afastada, portanto, qualquer conduta omissiva por parte deste Ministério Ambiental, chefiado pelo
Ministro de Estado do Meio Ambiente, seja porque atuou quando tinha atribuição para fazê-lo - até mesmo não
embaraçando as vinculadas competentes -, seja porque não possuía atribuição para tanto. (Grifos no original).

 
24. Da mesma forma, também se faz mister transcrever, por oportuno, a manifestação da Consultoria Jurídica junto ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento – em anexo - quanto ao seu papel na defesa do agronegócio e do meio
ambiente:

 
Em resposta exarada por meio da Nota Técnica n. 4/2019/GAB-GM/MAPA a Assessoria Especial do Gabinete
da Exma. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirmou que é inegável que a ocorrência de
queimadas na Amazônia pode afetar o agronegócio e exige esforço de todos os atores do Poder Público,
inclusive do cidadão brasileiro, porém assevera que este Ministério não tem atribuição para mensurar ou
implementar medidas emergenciais de combate a eventos sazonais como desta queimada na Amazônia,
tampouco dispõe de ferramentas objetivas para avaliar as consequências relativas a queimadas e
desmatamento. Há, no entanto, o acompanhamento dos desdobramentos do impacto para o setor agropecuário
por meio da estrutura corporativa direta, dos órgãos vinculados e das relações com o setor produtivo exportador.
 Ressaltou o compromisso do Ministério, com respaldo da Exmo. Presidente da República, no combate de
qualquer ilegalidade, registrando que uma das principais metas do governo atual é a Regularização Ambiental e
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o fomento da Agricultura de Baixo Carbono com a assistência técnica e extensão rural e crédito para facilitar o
uso das tecnologias (Plano ABC). 
Essas  metas evidenciam objetivamente a preocupação do Poder Executivo com o desenvolvimento do
agronegócio de forma sustentável, eis que o governo vem atuando de forma intensa e contínua na promoção do
uso sustentável e conservação dos recursos naturais por meio da implantação de políticas públicas como as
mencionadas.
Oportuno esclarecer que a agricultura de baixo carbono é uma alternativa à produção de alimentos que minimiza
o impacto ambiental com o uso de tecnologias para que a agricultura seja mais sustentável.
O Plano ABC - Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às
Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura)  tem
por escopo a organização e a o planejamento de ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de
produção sustentáveis e está previsto no artigo 17°, IV, do Decreto n° 9.578/2018 que trata dos planos de ação
para prevenção e controle do desmatamento nos biomas e planos setoriais de mitigação de adaptação às
mudanças climáticas.
Este plano, conforme disposto na Nota Técnica n. 4/2019/GAB-GM/MAPA, materializa o compromisso do setor
agropecuário com as metas do Acordo de Paris, que tem por meta intermediária a redução das emissões de gases
de efeito estufa (GEE), e traz objetivos de implantação de 35 milhões de hectares de área de agricultura sob
tecnologias de baixo carbono com os seguintes resultados:
TECNOLOGIAS ABC
COMPROMISSO (até 2020) - Estimular a adoção das tecnologias em uma área de 35.5 milhões de
ha contribuindo com a mitigação de 132,9 a 162.9 milhões Mg CO2 eq.

ALCANÇADO (2010 A 2018) -
Em área de expansão: foram adotadas as tecnologias em uma área total de 27,65 milhões de ha considerando as
tecnologias de RPD, ILPF, SPD e FP, correspondendo ao alcance de 77% da meta estabelecida.
Em mitigação:
Utilizados coeficientes definidos no Plano ABC (coeficiente default) - mitigação total de 100.21
milhões MgCO2eq. e um alcance de 68% da meta.

Utilizados coeficientes definidos na literatura científica nacional - mitigação de 154,38 milhões MgCO2 eq. e
um alcance de 105% da meta.
Oportuno salientar, ainda, conforme manifestação da área técnica, inclusive com a juntada de
gráficos, os resultados das atividades do MAPA para fomento de agropecuária de baixo carbono. As ações foram
realizadas exitosamente, tendo todas as metas atingidas e superadas antes do prazo inicial estipulado, ano de
2020, exceto pela recuperação de pastagem degradada e florestas plantadas. Embora a meta da florestas
plantadas não tenha sido atingida, a meta de sequestro de carbono foi superada em 73% já em 2019. Foram 12%
da área cultivada do país transformada em 8 anos, com 77% da meta de área sob atividade sustentável e 105%
da meta de sequestro de Carbono atingidas já em 2019. E, além disso, 52% dos municípios brasileiros foram
contemplados com crédito.
A Secretaria de Política Agrícola, por sua vez, por meio do OFÍCIO Nº 286/2019/GAB-SPA/SPA/MAPA, que
segue em anexo, traçou as seguintes informações que valem serem colacionadas, com grifos nossos, que
demonstram outras importantes ações governamentais em curso, executadas por esta pasta, que objetivam, entre
outros, reduzir eventuais impactos negativos do agronegócio no meio ambiente:
Dentre os objetivos do Programa ABC, ressalto a redução do desmatamento e a adequação as propriedades à
legislação ambiental. A partir da referida linha de crédito, o produtor rural pode financiar a recuperação da
reserva legal, áreas de preservação permanente e recuperação de áreas degradadas; a implantação e
melhoramento de planos de manejo florestal sustentável; e sistemas sustentáveis de produção agropecuária, que,
consequentemente, reduzem a necessidade de abertura de novas áreas.
Ademais, o Programa também financia outros sistemas sustentáveis de produção agropecuária (plantio de
florestas, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto na palha, recuperação de pastagens, dentre outros).
Tais técnicas contribuem para a redução da emissão de gases de efeito estufa e melhoram a produtividade no
campo, proporcionando o uso racional da terra. A consequência direta dessa política de crédito rural se reflete na
maior produtividade; no uso de áreas outrora degradadas e incorporadas no sistema produtivo; na redução da
necessidade de abertura de novas áreas para a produção; e, também, na harmonização da dimensão produtiva
com a ambiental.
Desde que o Programa ABC foi criado, foram financiados R$ 17,358 bilhões em investimentos voltados para a
sustentabilidade, representando uma média anual de R$ 1,928 bilhão. No atual ano-safra, o Governo Federal
alocou R$ 2,096 bilhões, sendo que cada produtor pode contratar até R$ 5 milhões, com prazo de até 12
anos para pagar, com até 8 anos de carência. É importante destacar que, mesmo com a contratação média
de R$ 1,434 bilhão nas últimas três safras, o Governo reservou volume 46% superior para a atual safra.
Além do Programa ABC, o crédito rural como um todo conta com restrições aplicadas pelo Governo
Federal, no sentido de coibir o desmatamento e incentivar a recuperação de áreas ambientais. Nos
municípios que integram o Bioma Amazônico é proibido, por exemplo, o financiamento de produção em
áreas onde foi realizado desmatamento ilegal. Outra medida importante é que, desde 01/01/2019, a
concessão de crédito rural para o financiamento de atividades agropecuárias ficou condicionada à
apresentação de recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o que leva o produtor a buscar se
regularizar ambientalmente, a partir das determinações da legislação pertinente, para poder fazer jus ao
crédito rural, evidenciando a preocupação desta Pasta em disponibilizar ferramentas de auxílio à
sustentabilidade no campo.
Adicionalmente, saliento que o ZARC para sistemas agroflorestais (SAFs) está sendo finalizado para
cultura do cacau em toda Amazônia Legal. Os SAFs, modelos de exploração dos solos que mais se
aproximam ecologicamente da floresta natural e, por isso, se tornam importante alternativa de uso
sustentável do ecossistema tropical úmido, entram em um contexto de oferecer alternativas para a
produção e o desenvolvimento da agricultura no meio ambiente, sem a necessidade de corte raso da
floresta. Em outras palavras, o plantio do cacau, juntamente com outras culturas de árvores, palmeiras ou frutas,
como ocorre em seu bioma de origem (floresta Amazônica), mostra-se uma saída economicamente viável e
sustentável. Ainda, o cultivo do cacaueiro em meio à floresta também favorece a recomposição de matas
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ciliares, a proteção de cursos d’água, a estabilização climática e recuperação de áreas degradadas. Com a
publicação do ZARC cacau para Amazônia Legal, o acesso a programas governamentais relacionados ao crédito
e seguro rural é facilitado, complementando, assim, as ações do Programa ABC.
Finalmente, cumpre informar que esta Secretaria de Política Agrícola participa ativamente do processo decisório
das ações referentes ao RenovaBio, política de Estado que objetiva incentivar o aumento da produção de
biocombustíveis mediante a valorização das externalidades ambientais geradas para a produção eficiente pelo
uso de tais produtos, sem quaisquer impactos ou subsídios que onerem o Erário. Atualmente, as empresas que
produzem biocombustíveis já estão em processo de certificação para aderir ao Plano, e qualquer
degradação (desmatamento ou uso de técnicas não apropriadas) penaliza as unidades produtoras
aderidas.
Resta claro, portanto, a ausência de qualquer omissão por parte do Poder Público, eis que ações de
conscientização, fomento e planos vem sendo realizados diuturnamente a fim de coibir as ações deletérias ao
meio ambiente e que possam vir a prejudicar o desenvolvimento do agronegócio. 
Inclusive o Plano Plurianual do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, proposto e encaminhado
ao Congresso Nacional e Ministério da Economia, em junho de 2019, relativo a implantação de políticas
públicas dos anos de 2020 a 2023, está direcionado para o fortalecimento de iniciativas vinculadas
à sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira. "Temas abandonados nos últimos 20 anos como
regularização fundiária, base do desenvolvimento sustentável da Amazônia e de todo o território brasileiro
foram priorizados no PPA", conforme asseverado na nota técnica.
Urge mencionar, ainda, a seguinte manifestação da área técnica exarada na Nota Técnica n. 4/2019/GAB-
GM/MAPA:
Acreditamos que ao colocar a regularização fundiária como um dos pilares da nova Política Agropecuária,
haverá impacto positivo direto no desmatamento e até nas queimadas, já que ao identificar e titular propriedades,
fica mais fácil identificar a ilegalidade que hoje permeia muitas das atividades da Amazônia. São milhares de
famílias em assentamentos de reforma agrária que não dispõe de títulos, também temos milhões de hectares de
terras públicas, florestas, terras indígenas sem demarcação. Esta é a prioridade do atual governo, eliminar uma
das principais causas do desmatamento, e para isso vem trabalhando no aprimoramento e redesenho dessa
política para torná-la ainda mais eficaz.
(...)
Dessa maneira, cabe concluir que não há omissão por parte do Governo Federal sob o prisma de execução das
políticas publicas para o setor agropecuário executadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento uma vez que a execução das ações está em andamento, bem como a reflexão sobre o
aprimoramento e modernização das políticas também está acontecendo.
Observa-se que a agropecuária sustentável é prioridade estratégica do MAPA a fim de produzir com
sustentabilidade, principal identidade da Agricultura Brasileira.
Por conseguinte resta evidente que não há omissão do Poder Executivo, por meio deste Ministério, em fomentar
políticas públicas que coíbem ações como as da queimada na Amazônia, eis que há ações e planos em curso que
demonstram a execução do desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira.
Não se pode olvidar, ademais, que o setor agropecuário desempenha importante papel social e econômico no
país. Contribui para melhoria da renda e fixação da população no campo; é responsável por gerar grande oferta
de emprego; e apresenta participação efetiva na composição do PIB (produto interno bruto) nacional e na
manutenção do equilíbrio da balança comercial brasileira. Em 2016 o agronegócio representou 23,46% do PIB
nacional, sendo que o setor agropecuário revelou um valor bruto da produção de US$ 161,55 bilhões, sendo
35% devido à produção pecuária. No referido ano, a balança comercial referente ao agronegócio apresentou
saldo positivo de US$ 71,31 bilhões, conforme informação exarada na INFORMAÇÃO Nº
74/DSN/SDA/MAPA do Departamento de Suporte e Normas deste Ministério que segue em anexo. (Grifos no
original).

 
25. Na linha dessa atuação federal efetiva em prol da preservação do meio ambiente, restou editado o Decreto n.
10.239/20, dispondo sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que está a desenvolver atividades concretas para o atingimento de
suas finalidades, como se observa dos subsídios fornecidos pela Vice-Presidência da República na ADPF 754, em anexo, dando conta
das múltiplas atividades já realizadas:

 
Em razão da transversalidade do tema, tão logo publicado o Decreto no 10.239/2020, o Exmo. Sr. Vice-
Presidente reuniu-se com diversos Ministros para conhecer as ações desenvolvidas por cada pasta e identificar
pontos sensíveis, bem como realizou visitas a todos os estados da Amazônia Legal (com exceção do Tocantins)
para colher dos governadores informações e conhecer a realidade local.
Foram então identificadas diversas ações imediatas que resultou no Plano de Ações Imediatas (2143827), dentre
as quais destacamos:
1- Implementação do Plano de Comunicação Social;
2- Ativação do Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e as Queimadas;
3- Ações de prevenção à expansão do COVID-19 na Amazônia Legal;
4- Acompanhamento da execução do Programa Floresta +;
5- Reativação do Fundo Amazônia e Financiamento Internacional;
6- Fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico;
7- Fortalecimento do Núcleo da Força Nacional Ambiental;
8- Articulação de esforços para aprovação da legislação pertinente.
 
Na segunda reunião ordinária foram aprovadas as seguintes Iniciativas Estratégicas Prioritárias, consideradas
também como ações imediatas:
1-Efetividade no combate ao desmatamento/queimadas. Meta: Redução aos níveis 2016- 2019 (MMA, MJSP,
GSI/PR e MD);
2-Fortalecimento dos Órgãos de Combate aos Ilícitos Ambientais (MMA e MJSP);
3-Utilização do Fundo Amazônia e novas fontes de financiamento (ME);
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4-Ordenamento Territorial (MAPA e MMA);
5-Monitoramento a Ilícitos Ambientais e Apoio à Decisão (MD);
6-Implantação de ambientes de inovação e de estímulo à Bioeconomia (MCTI e MAPA).
 
Além das ações aprovadas nas duas reuniões ordinárias do CNAL, outras foram realizadas,
1- Estruturação do Conselho Nacional da Amazônia Legal;
2 -Apresentação das ações dos Ministérios relativas à Amazônia Legal, pelos respectivos Ministros de Estado;
3- Reuniões com os Governadores da Amazônia Legal em visitas aos Estados e por videoconferência;
4- Reuniões com os Ministros para avaliação da necessidade de GLO Ambiental;
5- Realização da 1ª Reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal (25 de março);
6-Diálogo com empresários, ONGs, investidores e representantes da sociedade;
7- Realização da 2o Reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal (15 de julho);
8- Apresentação do CNAL ao Senado Federal;10-Manutenção das operações federais.
 
Em 02 de abril foi realizada reunião, por vídeo conferência, com os Governadores Gladson Cameli, do Acre;
Waldez Góes, do Amapá; Wilson Lima, do Amazonas; Flávio Dino, do Maranhão; Mauro Mendes, do Mato
Grosso; Hélder Barbalho, do Pará; Marcos Rocha, de Rondônia; Antonio Denarium, de Roraima; e Mauro
Carlesse, do Tocantins, Estados que fazem parte da Amazônia Legal.
 
Ao longo do mês de abril foram publicadas diversas portarias para estruturação do Conselho, dentre as quais a
portaria de designação dos membros titulares e suplentes das Comissões Permanentes (Comissão Integradora
das Políticas da Amazônia Legal, Comissão de Preservação da Amazônia Legal; Comissão de Proteção da
Amazônia Legal; e Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal) e das Subcomissões.
 
Decorridos cerca de 2 meses e meio da nomeação dos representantes dos diversos órgãos nas Comissões e nas
Subcomissões (17 de abril), foram ratificadas as premissas de trabalho do CNAL: entendimento da missão do
Conselho como sendo “Coordenar e integrar as ações governamentais voltadas à preservação, proteção e
desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal”; entendimento da missão, escopo e não escopo de cada
Comissão e Subcomissão; e que os Ministérios são os responsáveis pela condução das Políticas Públicas
Setoriais.
 
O histórico das atividades desenvolvidas pelo Conselho da Amazônia Legal confirmam a natureza do conselho
como coordenador e integrador das ações governamentais relacionadas à Amazônia Legal, tendo como norte
orientador a integração das atividades dos diversos órgãos federais dentro de suas esferas de competência no que
tange à Amazônia Legal promovendo uma atuação administrativa mais eficiente, já que assegura um ambiente
para diálogo institucional, com o objetivo de assegurar a preservação, a proteção e o desenvolvimento
sustentável da Amazônia Legal

 
26. Por ser de extrema pertinência, até mesmo pelos diversos pontos de interseção existentes entre os feitos, é
imperativo trasladar excertos do que já restou consignado acerva do tema nas informações presidenciais ofertadas na ADPF 760:

 
Registre-se, de início, que a despeito das múltiplas as alegações vertidas na peça vestibular, boa parte ou até
mesmo todas elas já abarcadas por outras demandas em curso na Suprema Corte, o alicerce argumentativo
fundamental desta ação é voltado a tentar convencer o Judiciário de que haveria severas deficiências na
“execução efetiva da política pública de Estado em vigor para o combate ao desmatamento na Amazônia Legal,
o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (“PPCDAm”)”. A atuação
estatal seria, na concepção dos arguentes,  “insuficiente para viabilizar o cumprimento das metas climáticas
assumidas pelo Brasil”.
Todavia, extrai-se com nitidez dos inúmeros e volumosos subsídios fornecidos para a confecção destas
informações, bem como dos subsídios prestados nas demandas em curso no STF semelhantes a esta, que se
revestem de integral incorreção as afirmações consignadas na exordial, como demonstrar-se-á neste arrazoado.
Em face da semelhança de objeto desta ADPF com as demais ações ambientais em curso nesse Supremo
Tribunal Federal – o que ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme anteriormente
argumentado em sede de preliminar -, procurar-se-á, ao longo da presente manifestação, apresentar também um
apanhado das informações anteriormente prestadas nas ADPFs 708, 735, 743, 746, 747, 755 e nas ADOs 54 e
59, anexando-se, ao final, o inteiro teor destas.
(...)
Complementa-se, ainda, acerca do PPCDAm, o Despacho da Diretoria de Cadastro e Fomento Florestal em
anexo:
Em atenção ao Despacho COGAB nº 0146689, e considerando que foram identificadas matérias do Serviço
Florestal Brasileiro ligadas ao caso, em especial o art. 21, §3º, da Lei nº 13.844/2019 e art. 53 e 55, da Lei nº
11.284/2006, informo que, após análise interna acerca das competências destinadas à Diretoria, identificou-se
duas matérias que, objetivamente, a DCF possa auxiliar na refutação da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) nº 760, tendo em vista os pontos elencados na Cota nº 08766/2020/CONJUR-
MAPA/CGU/AGU (SEI 0146643), p. 2 e 3.
As duas matérias estão inseridas no item "Dados sobre transparência nas ações do PPCDAm: (i) dados
sistematizados sobre ações governamentais realizadas na execução do PPCDAm em 2019 e 2020 (inicial afirma
que esses dados simplesmente não existem - fls. 62), sendo elas o Cadastro Nacional de Florestas Públicas
(CNFP) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Sobre a primeira matéria, informa-se que a competência de organizar, manter e atualizar
permanentemente o Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNPF), em obediência ao disposto no inciso
VII, do artigo 55, da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, está sendo plenamente exercida pela DCF, sem
nenhum impedimento, proporcionando condições objetivas para o exercício de plena governança sobre a
dominialidade das florestas públicas brasileiras, nas esferas Federal, Estaduais e Municipais,
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constituindo-se, dessa forma, em ferramenta fundamental para auxiliar nos esforços de inteligência
estratégica e planejamento operacional de combate ao desmatamento e as queimadas em todos os biomas,
inclusive, e obviamente, na Amazônia Legal.
Sobre a segunda matéria, importante destacar que uma das diretrizes estratégicas do PPCDAm, que
orientam as linhas de ação e abarcam a lógica dos quatro eixos temáticos, refere-se ao Cadastro
Ambiental Rural (CAR), matéria de competência da DCF, a saber:
Promoção do Cadastro Ambiental Rural como instrumento de gestão da paisagem e de aprimoramento da
gestão florestal;" (Plano Operativo 2016-2020 - PPCDAM, p. 3;(disponível              em:
hps://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/Anexo%20II%20%20PLANO%20OPERATIVO%20DO%20PPCDAm%20%20GPTI%2
Essa diretriz orienta o Eixo Ordenamento Fundiário e Territorial, em seu Objetivo 4. Efetivar a gestão florestal
compartilhada, conforme segue:
Resultados esperados até 2020:
(...)
Implementação e efetivação do Cadastro Ambiental Rural; Linhas de ação Governo Federal:
(...)
Aprimorar e disponibilizar os módulos de análise e monitoramento do CAR
(...)
Acrescente-se, ainda, as informações prestadas pela Assessoria de Assuntos Socioambientais do MAPA (NOTA
TÉCNICA Nº 10/2020/ASSAMB/GAB-GM/MAPA), em anexo:

 
4.3. Registramos ações desenvolvidas por diversas unidades do MAPA - a exemplo do Serviço Florestal
Brasileiro - SFB que forneceu informações sobre a implementação da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal),
inclusive sobre "análise dinâmica do CAR".
4.4. A descrição das ações do MAPA está relacionada aos tópicos: I) regularização fundiária e ambiental; II)
pagamento por serviços ambientais; 3) bioeconomia; e 4) recuperação da vegetação nativa.
4.5. Em referência à regularização fundiária e ambiental, o Relatório que trata da 4ª fase do Plano de Ação para
a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm é ilustrativo ao destacar o objetivo de
promover a regularização fundiária de terras públicas da Amazônia Legal mediante o fortalecimento e promoção
da efetiva implementação do Programa Terra Legal e, da realização de mutirões de regularização fundiária e
ambiental.
4.6. Em termos de regularização fundiária efetivamente foi realizada adequação dos instrumentos legais
conforme segue: - A Medida Provisória nº 910/2019 que altera a Lei nº 11.952/2009 sobre a regularização
fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, altera a Lei nº 8.666/1993 que institui
normas para licitações e contratos da administração pública, altera a Lei nº 6.015/1973 que dispõe sobre
registros públicos.
-O Decreto nº 10.165/2019 que altera o Decreto nº 9.309/2018 que dispõe sobre regularização fundiária em
áreas rurais.
-A Instrução Normativa INCRA nº 100/2019 que fixa os procedimentos para regularização fundiária das
ocupações incidentes em áreas rurais, de forma a adequar a legislação infralegal aos novos regramentos
estabelecidos (Medida Provisória nº 910/2019, Decreto nº 10.165/2019).
-A Portaria nº 1.242/2019 sobre procedimentos a serem adotados pelo INCRA para a regularização fundiária na
Amazônia Legal.
4.7.Mediante atuação do INCRA (vinculado ao MAPA), de 2017 a 2019 foram emitidos 4.748
títulos(regularização fundiária).
4.8.A respeito da regularização ambiental, o MAPA centra ações na implementação da Lei nº
12.651/2012,conforme texto explicativo fornecido pelo SFB:
4.9."Tendo por objetivo a proteção da vegetação nativa com bases no desenvolvimento sustentável, o novo
Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei n. 12.651/2012, adota princípios que incluem a reafirmação da
importância da função estratégica da atividade agropecuária para a sociedade, e do papel das florestas e demais
formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da
população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia.
Adicionalmente, essa Lei estrutura a ação governamental em nível nacional para proteção e uso sustentável da
vegetação nativa, consagrando o compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso
produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da biodiversidade; e ainda lança alicerces legais para a
criação e mobilização de incentivos econômicos de fomento à conservação e recuperação da vegetação nativa,
para promoção do desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis."
4.10."O mais relevante exemplo nos últimos 8 anos de implantação desta lei, é o caso do Cadastro Ambiental
Rural - CAR, criado com o objetivo de consolidar uma base de dados georreferenciada de todos os imóveis
rurais do País, contemplando seus remanescentes de florestas e de suas áreas protegidas, bem como dos
Programas de Regularização Ambiental – PRA, e respectivos compromissos, contando com instrumentos de
estímulo à regularização, à recomposição, e à recuperação florestal das áreas antropizadas."
4.11."Até 31 de janeiro de 2020, o número de inscrições no CAR superava os 6,5 milhões de registros em todo o
País, distribuídos em uma área cadastrada de cerca de 543 milhões de hectares. A implantação da etapa de
inscrição no CAR transformou a realidade e as formas de condução do monitoramento da vegetação nativa e da
aprovação das áreas de reserva legal de imóveis rurais, possibilitando alcance inédito de atuação do poder
público em um País como o Brasil, que possui dimensões continentais, particularidades regionais e áreas de
difícil acesso."
4.12."No que tange à análise das informações declaradas, tendo em vista a competência dos entes federados de
recepcionar os registros declarados no CAR, e de aprovar as áreas de Reserva Legal propostas pelos
proprietários/possuidores dos imóveis rurais, conforme, respectivamente, Art. 29, parágrafo 1º, e Art.14,
parágrafo 1º, da Lei nº 12.651/2012, e considerando o disposto no Art. 42 da Instrução Normativa nº 2/2014, do
Ministério do Meio Ambiente (MMA), a análise dos dados declarados no CAR é de competência das unidades
da federação. Ao SFB, enquanto órgão gestor do SICAR, compete apoiar a implantação da análise nas unidades
federavas, o que vem sendo feito, desde 2014, via disponibilização de recursos tecnológicos, além de apoio em
atividades de capacitação e de transferência de tecnologia aos órgãos competentes. Importante mencionar que a
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análise da declaração do CAR é pré-requisito para que os proprietários/possuidores rurais tenham acesso aos
Programas de Regularização Ambiental - PRA, às Cotas de Reserva Ambiental - CRA e aos programas de
Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA."
4.13."Entretanto, o volume de dados existentes no SICAR gerou um desafio imenso ao Poder Público para
monitoramento e análise dos dados declarados, de forma que se entende oportuna uma revisão da estrutura do
Estado disponível para execução dessa tarefa, e das formas tradicionais de avaliação das informações
declaradas."
4.14."Para contornar essa situação, e visando apoiar as unidades federavas na execução dessa tarefa, o Serviço
Florestal Brasileiro definiu ações de melhoria do fluxo de análise do CAR, por meio de solução denominada
'Análise Dinamizada do CAR', presentemente em desenvolvimento no âmbito do sistema. Esse procedimento
consiste na automatização do processo de análise por meio de cruzamentos espaciais dos dados ambientais
declarados no CAR, como remanescentes de vegetação nativa, hidrografia e área consolidada, com bases de
dados temáticas utilizadas como referência dessas informações, confeccionadas a partir de técnicas de
sensoriamento remoto para produção de mapeamentos temáticos, como cobertura do solo, hidrografia etc. Além
do ambiente de processamento de informações, será também disponibilizado um ambiente simplificado de
retificação dos cadastros por meio da Central do Proprietário/Possuidor, em que o detentor do imóvel rural terá à
disposição informações de referência para apoio na retificação de seus cadastros."
4.15."Espera-se que essa solução, em atual fase de desenvolvimento, promova celeridade no processo e viabilize
a operação da análise nas unidades federavas que adotam a plataforma do SICAR, sem prejuízo da realização da
análise individualizada dos cadastros pelo órgão competente, de forma a impulsionar a implementação dos
demais instrumentos previstos na Lei nº 12.651/2012".
4.16."De forma complementar, o SFB está também está trabalhando em soluções para possibilitar ações de
regularização ambiental dos imóveis rurais, apoiadas em ferramentas informatizadas, e utilizando insumos /
informações técnicas para apoiar tanto os órgãos competentes, quanto o produtor rural, nas tomadas de decisão
associadas à adequação ambiental de seu imóvel rural”.
4.17.Em termos de concessões florestais atualmente há 18 contratos, o que totaliza 1,05 milhão de hectares sob
regime de concessão em 6 Florestas Nacionais nos Estados de Rondônia e Pará. Em termos de volume de
madeira transportada sob concessões florestais federais, passou de 35.843 m³/ano para 247.187 m³/ano.
4.18 O SFB forneceu informações sobre os próximos passos: a) publicação da Portaria autorizava para a
licitação da concessão florestal da FLONA Amapá (260 mil ha de área de manejo), após a publicação do
Decreto nº 10.347/2020 alterando o Poder Concedente - encaminhada para análise da CONJUR/MAPA; b)
assinatura de termo aditivo ao contrato de gestão – delegando a competência do poder concedente para aprovar
os editais, conduzir as licitações, assinar contratos ao SFB (em análise da CONJUR/MAPA); c) aprovação do
PAOF 2021 – aguardando manifestação do ICMBio para iniciar consulta pública e consulta CDN e CGFLOP; d)
estabelecimento de acordo judicial para liberação dos contratos e licitação da Floresta Nacional do Crepori (já
aprovado pelo MPF em análise final da AGU); e) aprovação dos planos de manejo da Floresta Nacional de
Anauá (MMA e ICMBio) e Flona Iquiri e Roraima (Conselho de Defesa Nacional); f) finalização dos
procedimentos do repasse das terras ao ICMBio das florestas nacionais inseridas no PAOF e da Portaria
Interministerial MAPA/ME para as Florestas Públicas Tipo B; e g) finalização da contratação do BNDES para
elaboração de 8 editais de concessão florestal.
4.19.Sobre pagamento por serviços ambientais, a Cota de Reserva Ambiental (CRA) está prevista na Lei nº
12.651/2012 (conhecida como “Código Florestal”) e constitui mecanismo de compensação econômica pela
conservação ou recuperação da vegetação nativa.
4.20.É de fato instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais porque objetiva compensar economicamente
pela conservação vegetação nativa (portanto, pelos serviços ambientais oriundos). Segue descrição da situação,
por parte do SFB, em termos de estruturação para implementação do CRA:
4.21."A Cota de Reserva Ambiental foi regulamentada pelo Decreto n° 9.640 de 27/12/2018, que trata do
entendimento a respeito do que prevê a Lei 12.651/2012 (Código Florestal) acerca da definição, natureza, e
escopo de uso da CRA, segundo as disposições condas nos arts. 44 a 50 da referida Lei."
4.22."No âmbito de sua implementação, foi desenvolvido uma primeira versão do módulo CRA no âmbito do
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, já que cabe ao Serviço Florestal Brasileiro a
competência pela emissão da CRA. A versão encontra-se em processo de revisão, já que depende das discussões
acerca dos procedimentos de emissão, registro, transferência, utilização e cancelamento do certificado. Essas
discussões estão acontecendo junto ao Ministério da Economia e representantes das bolsas de
mercadorias/sistemas de registro e de liquidação financeira de avos autorizados pelo Banco Central do Brasil –
BC. A previsão que o módulo CRA e a regulamentação para sua emissão, no que tange à excedentes de reserva
legal, estejam concluídas no segundo semestre de 2020”.
4.23.Além da implementação do Código Florestal, caberia mencionar o apoio e articulação para aprovação de
projetos de lei sobre política de pagamento por serviços ambientais. A exemplo do PL nº 3.791/2019 e do PL nº
3.507/2019.
4.24.A respeito da Bioeconomia cumpre comentar que o tema envolve desafio marco referencial devido à
amplitude campo de abrangência do tema. Este seria grande movo para a criação do Grupo de Trabalho Técnico
com objetivo de buscar entendimento sobre conceito de “Bioeconomia” e “elaborar minuta de ato normativo
com proposta de atuação do MAPA na área de Bioeconomia” (Portaria 44/2020). 4.25. Iniciava de Bioeconomia,
voltada à sociobioversidade, é o Programa Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade. Segue descrição por parte
da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, com citação de projetos relacionados:
4.26.“No dia 19 de junho de 2019, foi publicada a Portaria nº 121, que institui o Programa Bioeconomia Brasil -
Sociobiodiversidade, que tem como objetivo promover a articulação de parcerias entre o Poder Público,
pequenos agricultores, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e seus empreendimentos e o
setor empresarial, visando a promoção e estruturação de sistemas produtivos baseados no uso sustentável dos
recursos da sociobiodiversidade e do extrativismo, da mesma forma a produção e utilização de energia a partir
de fontes renováveis que permitam ampliar a participação desses segmentos nos arranjos produtivos e
econômicos que envolvam o conceito da bioeconomia."
4.27. O programa está estruturado nos seguintes eixos: a) Estruturação Produtiva das Cadeias do Extrativismo
(Pró-Extrativismo): promover a estruturação de cadeias produtivas do extrativismo em todos os biomas
brasileiros, com preponderância para a Amazônia, e contribuir para o desenvolvimento sustentável, a inclusão
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produtiva e a geração de renda; b) Ervas Medicinais, Aromáticas, Condimentares, Azeites e Chás Especiais do
Brasil: promover alianças produtivas tendo os setores de alimentos e saúde como promotores do
desenvolvimento local articulado com políticas públicas visando ampliar o acesso aos mercados nacional e
internacional; c) Roteiros da Sociobiodiversidade: valorizar a diversidade biológica, social e cultural brasileira e
apoiar a estruturação de arranjos produtivos e roteiros de integração em torno de produtos e atividades da
sociobiodiversidade de forma a contribuir para a geração de renda e inclusão produtiva; d) Potencialidades da
Agrobiodiversidade Brasileira: promover a conservação da agrobiodiversidade por meio do reconhecimento de
sistemas agrícolas tradicionais e fomento de ações para a conservação dinâmica destes sistemas com foco no uso
sustentável de seus recursos naturais visando a geração de renda, agregação de valor e manutenção da
diversidade genética de sementes e plantas cultivadas; e e) Energias Renováveis para a Agricultura Familiar:
promover a geração e aproveitamento econômico e produtivo das fontes de energias renováveis, em especial a
solar fotovoltaica, tanto para autoconsumo quanto para geração distribuída, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável, geração de renda e inclusão produtiva no meio rural.
4.28. O Programa é coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. "Atualmente estão
em andamento diversas parcerias institucionais para a implantação do programa conforme segue: a) Valorizar os
recursos da sociobiodiversidade (produtos agrícolas, artesanais e culinários) dos territórios de atuação da
Acolhida na Colônia em Santa Catarina (UFSC); b)Contemplar encomenda tecnológica para desenvolvimento
de projeto para a estruturação de roteiros da sociobiodiversidade (produtos agrícolas, artesanais e culinários) que
envolvam pequenos e médios produtores rurais e agricultores familiares das cadeias produtivas artesanais do
queijo caprino, no território do Carirri paraibano e do queijo coalho bovino no território do Vale de Jaguaribe
cearense, visando a harmonização do conhecimento sobre a implementação do Selo Arte pelos atores da cadeia
produtiva, além de promover cadeias curtas de comercialização na região (FINEP); c) Fortalecimento da cadeia
de produção de macaúba em contextos das região semiárida do Brasil (CNPq); d) Estruturar arranjos
institucionais e produtivos que utilizem plantas medicinais como base para alimentos, cosméticos e fitoterápicos,
impulsionando a promoção da saúde, o acesso a mercados e o desenvolvimento local no contexto da
bioeconomia (FIOCRUZ); e) Implantação do roteiro da sociobiodiversidade do pinhão da Serra Catarinense,
visando conservar a biodiversidade por meio do uso sustentável, promovendo o desenvolvimento da agricultura
familiar e do território de forma integrada (Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA); f) Arranjo
institucional, produtivo e de comercialização: plantas aromáticas, medicinais, bioativas e seus derivados
(UNISC-RS).
4.29. Em termos de recuperação da vegetação nativa, destacamos também processo de implementação do
Código Florestal, mais especificamente o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Segue descrição, por
parte do SFB, de projetos atinentes ao programa:
4.30. "Na questão da recuperação da vegetação nativa, o principal instrumento do código florestal em que o SFB
está atuando de maneira mais direta diz respeito aos Programas de Regularização Ambiental – PRAs,
decorrentes do processo de regularização ambiental das propriedades rurais. O SFB coordena três projetos de
cooperação internacional voltados a esse tema: a) O Projeto Gestão integrada da Paisagem no Bioma Cerrado
(FIP Paisagens Rurais), que é voltado ao apoio, via extensão rural, a 4 mil produtores rurais para recuperação de
pastagens degradas e passivos ambientais relacionados a áreas de preservação permanente e de reserva legal; b)
O Projeto Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no Cerrado (FIP CAR), que dentre suas ações está a
elaboração de Programas de Regularização Ambiental (PRAs) dos CARs aprovados, bem como o fortalecimento
da capacidade dos Órgãos Estaduais responsáveis pelo CAR, na elaboração, retificação e validação do CAR; e c)
O Projeto Regularização Ambiental de imóveis na Amazônia e áreas de transição para o Cerrado (KfW CAR),
atua em 76 municípios dos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia e tem como objetivo contribuir para a
diminuição do desmatamento, conservar a biodiversidade e reduzir a emissão de gases de efeito estufa em uma
área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. Dentre as ações do Projeto serão desenvolvidas
chamadas públicas para apoiar projetos de recomposição da cobertura vegetal.

 
O MMA, por sua vez, confeccionou as INFORMAÇÕES n. 00313/2020/CONJUR-MMA/CGU/AGU,
específicas para o caso presente, da qual trasladamos os excertos mais relevantes:
 
II.1 - Do cumprimento do PPCDAM e do Plano para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa 2020-2023 e da a ausência de inexecução de deveres internacionais pela União/MMA
(...)
13. Nessa esteira, a parte autora alegou que a União não está executando efetivamente a política pública de
Estado em vigor para o combate ao desmatamento na Amazônia Legal, o Plano de Ação para Prevenção e
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), de modo suficiente para viabilizar o cumprimento
das metas climáticas assumidas pelo Brasil perante a comunidade global em acordos internacionais,
internalizados pela legislação nacional, requerendo a redução efetiva, até 2021, dos índices de desmatamento na
Amazônia Legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE/PRODES, em níveis suficientes para
viabilizar o cumprimento da meta de 3.925 km2 de taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal.
14. É oportuno primeiramente destacar os seguintes esclarecimentos feitos pela Secretaria da Amazônia e
Serviços Ambientais do MMA: "É importante ressaltar que não houve descontinuidade das ações do
PPCDAm, durante 2019, o MMA trabalhou em uma transição do PPCDAm para o novo Plano Nacional
de Combate ao Desmatamento Ilegal, tendo em vista que a quarta fase do PPCDAm demonstrou um
esgotamento de seus resultados. A tendência de aumento no desmatamento desde 2012 demonstra este
esgotamento e corrobora com a necessidade de desenvolver novas soluções que sejam mais efetivas na
prevenção e no combate ao desmatamento ilegal. (...) o Novo Plano incorporou os eixos do PPCDAM,
PPCerrado e PLANAVEG, havendo continuidade das atividades que estavam em andamento. "
15. Ao contrário do alegado, é notório que o Ministério do Meio Ambiente vem cumprindo os referidos
planos e o seu papel no combate ao desmatamento ilegal, conforme demonstra a citada Secretaria, no
Despacho no o 41173/2020-MMA, onde também foram elencados gráficos com a evolução da taxa de
desmatamento dos últimos anos, tendo como fonte o INPE/DETER, em atendimento ao requerido pela
SGCT/AGU:
À Conjur,
Trata-se de subsídios acerca da Ação Civil Pública n. 5048951-39.2020.4.04.7000 sobre o Plano de Ação para
Prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM. Cabe esclarecer que os objetivos
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inerentes aos eixos temáticos presentes do PPCDAm (I. Ordenamento Fundiário e Territorial; II.
Monitoramento e Controle Ambiental; III. Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; e IV.
Instrumentos Econômicos e Normativos) continuaram sendo perseguidos a despeito da extinção da
comissão executiva pelo Decreto 9.759 em abril de 2019. A competência outrora estabelecida para o
PPCDAM, foi incorporada no âmbito da CONAVEG para todos os biomas. É importante ressaltar que
não houve descontinuidade das ações do PPCDAm, durante 2019, o MMA trabalhou em uma transição do
PPCDAm para o novo Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, tendo em vista que a quarta fase do
PPCDAm demonstrou um esgotamento de seus resultados. A tendência de aumento no desmatamento desde
2012 demonstra este esgotamento e corrobora com a necessidade de desenvolver novas soluções que sejam
mais efetivas na prevenção e no combate ao desmatamento ilegal. No ano seguinte, em 2013, o PPCDAm
teve sua coordenação transferida da Casa Civil para o MMA, de acordo com o Decreto no 7.957, coincidindo
também com o aumento do desmatamento. As taxas de desmatamento apresentam tendência de aumento
conforme o gráfico apresentado.(...)Figura 1. Taxas de desmatamento (km2) na Amazônia Legal de 2002 a 2019.
Fonte: INPEOutros dados e fatos também mostram a necessidade de se elaborar um novo plano. Por exemplo,
com relação ao eixo Ordenamento Fundiário e Territorial, um dos principais resultados era a emissão de 26.000
títulos para regularização fundiária. Nos anos de 2017 e 2018 foram emitidos somente um total de 4.744. Com
relação às áreas protegidas, era esperada uma gestão efetiva das unidades de conservação tendo em vista que
houve um aumento no desmatamento em UCs federais de 174 km2 para 249 km2, considerando que ao longo
das quatro fases do PPCDAm, diversas UCs foram criadas sem a perspectiva de uma gestão efetiva, o que
resultou em conflitos e desmatamento dentro das áreas federais (dados presentes nos balanços do PPCDAm
apresentados em 2017 e 2018). O eixo de Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis tampouco logrou
resultados palpáveis. A região amazônica ainda permanece a mais pobre do país, com um IDH (0,71) muito
inferior ao IDH médio do país (0,77) [1]. O PIB Agronegócio (soma correspondente a PIB de Insumos,
Agropecuária, Indústria e Serviços em 2017, também sofreu uma retração de 5,52% em relação a 2016, e se
manteve o mesmo em 2018 [2]. Portanto, durante o ano de 2019, o MMA buscou fazer uma avaliação crítica
das lacunas deixadas pelo PPCDAm. Nesta avaliação, dois pontos se destacam: i) a necessidade de trazer
mais força política para as ações de prevenção e combate ao desmatamento; e ii) efetivar o tema
anteriormente previsto no eixo IV Instrumentos Econômicos e Normativos. No que compete ao MMA, o
Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais (DEFLOR) tem realizado diversas ações
para fortalecer o eixo quatro, por meio do desenvolvimento de um conceito de Pagamentos por Serviços
Ambientais (PSA). Este conceito busca subsidiar tecnicamente uma futura regulamentação do Artigo 41 da Lei
no 12.651/2012, bem como contribuir para a aprovação do Projeto de Lei PLS 5028 em tramitação no
Congresso.
A íntegra do documento da implementação da 4a fase do PPCDAm e 3o fase do PPCerrado está pública e
disponível no site do MMA, segue o link:
http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/images/Doc_ComissaoExecutiva/BalanoPPCDAm-e-
PPCerrado_2019_aprovado.pdf
Com relação a disponibilidade da execução das ações do PPCDAm, este Ministério ressalta que a
publicação das ações seguiu o mesmo padrão dos anos anteriores, ou seja, a divulgação por meio de
balanços anuais, publicamente disponíveis do site. O MMA se articulou para a recriação das Comissões e
Conselhos necessários ao bom andamento das atividades de competência do Ministério o que levou à
publicação do Decreto no 10.142/2019 com a recriação da Comissão Nacional para Recuperação da
Vegetação Nativa (CONAVEG).
Foram realizadas 2 reuniões da Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa: 23 de Abril de 2020 e 23 de Junho de 2020. As pautas e deliberações estão disponíveis nos
links: http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/images/Doc_ComissaoExecutiva/AtaReuniao-
Conaveg23.04.2020.pdf
http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/images/Doc_ComissaoExecutiva/AtaReuniaoConaveg-
23.06.2020.pdf
As deliberações das reuniões incluem: aprovação do balanço do PPCDAm e PPCerrado de 2019; aprovação do
Plano Nacional Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa que abrange todo o
território Nacional e inclui os 6 biomas; aprovação das resoluções das 3 câmaras consultivas temáticas:
Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais (resolução no 1 de 23 de Abril de 2020), financiamento
para a implementação nacional de Recuperação da Vegetação Nativa
(resolução no 2 de 23 de Abril de 2020) e sobre Pagamentos por Serviços Ambientais (resolução no 3 de 23 de
 Abril  de  2020). 
(...)
Conforme mencionado, o Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação
Nativa foi aprovado pela Comissão Executiva para Controle do Desmatamento e Recuperação da Vegetação –
Conave (http://combateaodesmatamento.mma.gov.br/images/Doc_ComissaoExecutiva/Demanda2608/Resoluon-
423-de-Junho-de-2020.pdf ), instituída por meio do Decreto Presidencial no 10.142, de 28 de novembro de
2019, e busca promover a coordenação de esforços para a redução do desmatamento em todos os biomas.
Objetiva ainda a implementação de ações articuladas entre a União e os demais entes federativos para a
prevenção e controle das queimadas e dos incêndios florestais, e o fomento à recuperação da vegetação nativa
nos biomas brasileiros.
O Plano Operativo visa complementar o Plano Nacional, aquele á objeto de pauta de reunião da próxima reunião
da CONAVEG, que tem competência para aprová-lo. O Plano Operativo estabelece linhas de ação relevantes,
metas e indicadores com o objetivo de atingir os resultados esperados. O Plano Nacional, do qual este Plano
Operativo é derivado, apresenta 3 macro temas transversais e 5 eixos de ações prioritárias a serem
implementadas no período 2020-2023.
(...) Figura
TEMAS TRANSVERSAIS
(...)
Especificamente associado ao fundo dos recursos recuperados da Petrobras a partir da operação Lava Jato, foi
expedido o Ofício-Circular No 5/MMA, de 14 de janeiro de 2020, endereçado aos 9 (nove) governadores dos
Estados da Amazônia Legal, destacando que: “de acordo com a Decisão do Supremo Tribunal Federal, o
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emprego dos recursos deverá atender ao prescrito no item "1.2 AMAZÔNIA LEGAL", constante da ADPF no
568, ou seja, deverão ser “destinados à prevenção, fiscalização e ao combate do desmatamento, incêndios
florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal, inclusive na faixa de fronteira.” O valor disponibilizado deve
ser empregado dentro dos planos estaduais que deram a direção do recurso, segue o quadro com detalhamento
de quanto cada Estado recebeu:
(...) Tabela
No âmbito do governo federal, as ações dos eixos do Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e
Recuperação da Vegetação Nativa são de coordenação intersetorial e responsabilidade compartilhada entre os
diferentes órgãos. Por exemplo, o eixo Bioeconomia demanda articulação com o Ministério da Economia e entes
federativos; a regularização fundiária com o Ministério da Agricultura e INCRA; o monitoramento com o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério da Defesa e Ministério da Justiça; enquanto o eixo de
comando e controle tem uma esfera de coordenação mais forte, envolvendo ações do Ibama, ICMBio e FUNAI
com o Ministério da Justiça e Ministério da Defesa.
As linhas de ações reportadas serão revisadas pelos demais ministérios membros da CONAVEG e validadas em
plenária. Tendo em vista que as causas principais de desmatamento nos diversos biomas apresentam, em linhas
gerais eixos similares, está previsto um alinhamento e harmonização das ações reportadas entre a Comissão de
Preservação da Amazônia Legal do Conselho da Amazônia e a Conaveg guardadas as suas particularidades e
escopo.
Destaca-se ainda que o Novo Plano incorporou os eixos do PPCDAM, PPCerrado e PLANAVEG, havendo
continuidade das atividades que estavam em andamento. O novo plano amplia a área de atuação para
todo o território nacional, abrangendo todos os biomas. Insta mencionar que para o tema afeto
exclusivamente ao MMA, disposto no novo Plano Nacional de Controle do Desmatamento Ilegal e
Recuperação da Vegetação Nativa, o eixo de Pagamento por Serviços Ambientais, contou desde sua
construção e atualmente em sua implementação, por meio do Programa Floresta +, publicado pela
Portaria no 288/2020, com a participação da sociedade civil com reuniões bilaterais.
O Plano possui caráter interministerial e foi construído com a participação tanto dos membros da
CONAVEG, quanto foi apresentado ao Conselho Nacional da Amazônia Legal. As ações concretas estão
sendo construídas com base nas ações previstas tanto no PPA quanto nas Comissões do Conselho Nacional
da Amazônia Legal e outros loci específicos.
O eixo de Pagamento por Serviços Ambientais está em implementação, por meio do Programa Floresta+,
publicado pela Portaria no 288/2020, com a participação da sociedade civil com reuniões bilaterais, em especial
na implementação do Projeto Piloto Floresta + Amazônia que dentre outros pontos irá realizar pagamentos
diretos aos pequenos produtores rurais que possuem excedente de reserva legal e área de preservação
permanente a serem recuperadas, bem como realizará pagamentos via projeto às comunidades que preservam
áreas na Amazônia Legal e apoiará projetos de inovação no território amazônico. Além disso, foi lançado no
âmbito do Programa Floresta +, o Floresta + Carbono, por meio da Portaria no 518/2020, com isso, o MMA
criou mais um instrumento para reconhecer, valorizar e incentivar o mercado de serviços ambientais em todo o
território nacional.
No que se refere à competência da Secretaria de Amazônia e Serviços Ambientais (SAS) do Ministério do Meio
Ambiente quanto à Política Nacional para Combate ao Desmatamento e Incêndios Florestais, vem sendo
exercido o seu papel de articulador e coordenador. Foi elaborado pelo MMA e publicado o Decreto no 10.424,
de 15 de julho de 2020, que determina a suspensão da permissão do emprego do fogo no território
nacional pelo prazo de 120 dias, bem como o apoio às ações de fiscalização e combate ao desmatamento
ilegal e incêndios.
(...)
As informações técnicas acima também deixam claro que não procedem os argumentos externados na inicial de
que o ano de 2019 transcorreu sem que houvesse qualquer instância de articulação interministerial ou
coordenação executiva para a implementação do PPCDAm e que, de fato, a Comissão Executiva para Controle
do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa foi reestruturada com a edição do Decreto no
10.142/2019.
Já a PFE/IBAMA, nas Informações n. 00696/2020/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (seq. 17, NUP:
00807.007051/2020-39), trouxe os seguintes dados sobre a transparência nas ações do PPCDAM:
Inicialmente, a Diretoria de Proteção Ambiental (Despacho no 8820910/2020-CGFIS/DIPRO) esclareceu
que as diretrizes do PPCDAm foram internalizadas no Ibama por meio da instituição do Grupo de
Combate ao Desmatamento da Amazônia (GCDA) e no Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental
(Pnapa):
"Conforme explicita o Despacho no 5155770/2019-CGFIS/DIPRO, a NOTA TÉCNICA No
11/2019/CGFIS/DIPRO (6143216), a NOTA TÉCNICA No 14/2019/CGFIS/DIPRO (6641798) e da Informação
Técnica no 3/2020-CGFIS/DIPRO (7158229), as diretrizes do PPCDAm foram internalizadas no Ibama por
meio da instituição do Grupo de Combate ao Desmatamento da Amazônia (GCDA) e no Plano Nacional Anual
de Proteção Ambiental (Pnapa):
Despacho no 5155770/2019-CGFIS/DIPRO
Encaminho a Minuta de Portaria CGFIS 4995279 que institui o Grupo de Combate ao Desmatamento da
Amazônia (GCDA), visando organização das ações de combate ao desmatamento ilegal, em consonância
com as diretrizes internas da autarquia e do Ministério do Meio Ambiente, bem como com o Plano de
Ação de Prevenção e Controle do desmatamento da Amazônia (PPCDAm).
NOTA TÉCNICA No 11/2019/CGFIS/DIPRO (6143216)
Conforme explicado verbalmente na reunião, no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao
Desmatamento da Amazônia (PPCDAm), instituído pelo Decreto s/n de 03 de julho de 2003, o Ibama atua no
eixo Monitoramento e Controle Ambiental. As iniciativas nesse eixo tratam de apoio às ações de aprimoramento
dos sistemas de monitoramento ambiental, da intensificação de ações de inteligência e investigação das
infrações e dos crimes ambientais, bem como da intensificação das operações integradas de inteligência,
investigação e fiscalização do desmatamento ilegal. Nesse sentido, conforme disposto no Plano Nacional Anual
de Proteção Ambiental (Pnapa), o Ibama planeja as ações de inteligência e ostensivas de combate ao
desmatamento na Amazônia, que são consideradas prioritárias conforme Portaria de Diretrizes da
Fiscalização e Portaria no 3.889 de 24 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de
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27 de dezembro de 2018 (Portaria Pnapa 2019). Para o ao de 2019 foram planejadas 315 operações de combate a
ilícitos contra a flora Amazônica.
NOTA TÉCNICA No 14/2019/CGFIS/DIPRO (6641798)
Recentemente, através do Decreto no 10.142/19, a Presidência da República instituiu a Comissão Executiva para
Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, que tem como competência propor
planos e diretrizes e articular e integrar ações estratégicas para prevenção e controle do desmatamento ilegal e
recuperação da vegetação nativa nos biomas; e coordenar e monitorar a implementação dos planos de ação para
prevenção e controle do desmatamento ilegal nos biomas de que trata o inciso III do caput do art. 6o da Lei no
12.187, de 29 de dezembro de 2009. Tal decreto revogou o decreto s/n de 2003 que havia instituído o Plano de
Ação para Prevenção e Controle do desmatamento na Amazônia - PPCDAm.
Conforme diretrizes institucionais, o Ibama estabeleceu prioridade às ações de combate ao desmatamento
na Amazônia e tem planejado taticamente no âmbito do Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental
(Pnapa) as ações a serem realizadas, conforme disponibilidade de recursos humanos e orçamentários.
Informação Técnica no 3/2020-CGFIS/DIPRO (7158229)
Considerando que a participação da fiscalização do Ibama no PPCDAm se deu no âmbito do Eixo
"Monitoramento e Controle" e que as ações foram incorporadas nas diretrizes institucionais, entendo que
independentemente da edição do decreto 9759/2019, que revogou o Decreto s/n de 2003, os trabalhos de
combate ao desmatamento na Amazônia não sofreram alterações.
Conforme a NOTA TÉCNICA No 11/2019/CGFIS/DIPRO (6143216) e o Despacho no
5948868/2019CGFIS/DIPRO, ao Ibama compete executar, conforme sua capacidade e competência de atuação,
ações de monitoramento e controle, tendo sido realizadas nos últimos 4 anos 847 ações de fiscalização na
Amazônia Legal para combate aos ilícitos praticados contra a flora, sendo 174 ações em 2016, 237 em
2017, 306 em 2018 e 202 ações até agosto/2019:
(...)
Conforme o Despacho no 8511345/2020-CGFIS/DIPRO, a coordenação do Plano Nacional para Controle do
Desmatamento Ilegal e da Recuperação da Vegetação Nativa está a cargo de sua Comissão Executiva para o
Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa (CONAVEG):Despacho no
8511345/2020-CGFIS/DIPRO
(...)
Dito isto, informo que as atividades de competência do Ibama relacionadas ao controle do desmatamento
da Amazônia estão consubstanciadas nas ações executadas no âmbito do Grupo de Combate ao
Desmatamento da Amazônia (GCDA), conforme previstas no Plano Nacional Anual de Proteção
Ambiental (Pnapa).
(i) dados sistematizados sobre ações governamentais realizadas na execução do PPCDAm em 2019 e 2020
(inicial afirma que esses dados simplesmente não existem - fls. 62);
No Despacho no 8820910/2020-CGFIS/DIPRO, a Diretoria de Proteção Ambiental assim esclarece:
Os resultados da ações fiscalizatórias do Ibama estão disponíveis ao público por meio de consulta às
autuações e aos embargos no endereço eletrônico:
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
O Despacho CGFIS (8454332), juntado ao processo 02001.020481/2020-47, apresenta um resumo do relatório
do SICAFI sobre as operações de fiscalização do ibama cadastradas, confirmadas, executadas e canceladas no
Bioma Amazônia, cuja íntegra encontra-se na Planilha Operações Bioma Amazônico (8432816), juntada ao
mesmo processo. Reproduzo aqui o teor do referido Despacho:
Encaminho o presente Processo para conhecimento do cumprimento do Despacho DIPRO (8333587), onde
apresento o Relatório das operações de fiscalização planejadas e realizadas no Bioma Amazônia segundo os
dados fornecidos desde 2010 pelas Divisões Técnicas das Superintendências e pela Coordenação de
Operações de Fiscalização informação) no Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (Sicafi) do Ibama,
apresentados na Planilha Operações Bioma Amazônico (SEI IBAMA No 8432816), com adaptações para
harmonização das nomenclaturas dos temas assemelhados, denominando pelo tema listado em primeiro aquelas
operações dedicadas a mais de um tema.
(...)
ii)existência e indicação de local de consulta pública que disponibilize dados de execução do PPCDAm (inicial
afirma que foram realizados mais de 226 pedidos de acesso à informação, a diferentes órgãos, que foram
frustrados - fls. 62 e seguintes);
Sobre o ponto, a Diretoria de Proteção Ambiental (Despacho no 8820910/2020-CGFIS/DIPRO) informa
que "os resultados da ações fiscalizatórias do Ibama estão disponíveis ao público por meio de consulta às
autuações e aos embargos no endereço eletrônico:
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php"
iii.indicação dos atos normativos e órgãos atualmente responsáveis pela previsão e execução do PPCDAm
(inicial acusa a extinção branca do plano, pelos Decretos no 13.844/2019 e 9.759/2019 - fls. 63/67);
No Despacho no 8820910/2020-CGFIS/DIPRO, reforçando a ideia de que as diretrizes do PPCDAm foram
incorporadas no âmbito do Ibama por meio do GCDA) e do PNAPA, a Diretoria de Proteção Ambiental
explicita que:
As atividades de competência do Ibama relacionadas ao controle do desmatamento da Amazônia estão
consubstanciadas nas ações executadas no âmbito do Grupo de Combate ao Desmatamento da Amazônia
(GCDA), instituído pela Portaria no 1340, de 15 de maio de 2018 SEI No 2372014), substituída pela
Portaria no 1960, de 31 de maio de 2019 (SEI No 5187410), conforme previstas no Plano Nacional Anual
de Proteção Ambiental (Pnapa), aprovado anualmente em portaria da Presidência do Ibama, sendo que
no ano corrente foi aprovado pela Portaria 60 (SEI No 6735321), que aprova o PNAPA do ano de 2020. No
ano de 2019, o Pnapa foi aprovado pela Portaria no 3899, de 24 de dezembro de 2018 (SEI No 4062116).
Além destas normas, conforme disposto nos artigos 34 e 35 da Portaria IBAMA no 24, de 16 de agosto de 2016
que aprova o Regulamento Interno da Fiscalização do Ibama - RIF, a fiscalização ambiental deve empregar o
planejamento como instrumento para definição dos objetivos, ações estratégicas e para organização eficiente e
eficaz de pessoal, recursos orçamentários, infraestrutura e demais meios, visando obter maior efetividade no
combate aos ilícitos ambientais, como segue:
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(...)
Como visto, a fixação do patamar exato de redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na
Amazônia Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005 foi previsto em Decreto como uma
via para se obter a redução dos gases de efeito estufa. Também foi previsto no art. 12 da Lei no 12.187/2009, o
compromisso voluntário para o País reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9%
(trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
Inclusive, no documento da Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada para a consecução do objetivo
da Convenção-quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima[1], o Brasil se comprometeu a reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, e como contribuição indicativa
subsequente, a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030.
Instada a se manifestar sobre o cumprimento da aludida meta de redução de emissões, a Secretaria de
Clima e Relações Internacionais, por meio do Despacho no 41561/2020-MMA (Doc. Sei no 0653839,
constante na certidão do seq. 15, NUP: 00744.000475/2020-54), esclareceu o seguinte:
(...)
Dessa forma, considerando o cronograma de apresentação dos Inventários Nacionais, e o período para reporte
dos anos de emissões, não é possível afirmar ainda se o Brasil cumprirá ou não a respectiva meta voluntária de
emissões para 2020, uma vez que não estão disponíveis os dados de emissões para o ano de 2020. Apesar disso,
o governo brasileiro está envidando todos os esforços para alcançar a meta em 2020. Como instrumento
adicional de acompanhamento das emissões brasileira de GEE, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) também produz as Estimativas Anuais de Emissões, com a 5a edição publicada em 2020
(http://educaclima.mma.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Estimativas-Anuais-52020.pdf). De acordo com a
referida publicação, as emissões do Brasil no último ano disponível (2016) totalizaram 1,3 Gt de CO2
equivalente, ou seja, abaixo da meta para 2020. Assim, em termos de emissões agregadas, as Estimativas
Anuais de Emissões demonstram que o País encontra-se em trajetória de cumprimento do compromisso
voluntário projetado para 2020 na Lei no 12.187/2009.
Além das ações anteriormente relatadas e das medidas fiscalizatórias que serão mais adiante relatadas,
outras vem sendo adotadas para o combate ao desmatamento ilegal e para o cumprimento das metas de
emissões de gases de efeito estufa. Um exemplo, relativo ao ano de 2019, foi a publicação do Decreto no
9.992, de 28 de agosto de 2019, que suspendeu a permissão do uso do fogo no território nacional pelo prazo de
60 dias, contado da data de sua publicação. Neste ano, está em vigor o Decreto n.10.424, de 15 de julho de 2020,
que também suspendeu a permissão do uso do fogo pelo prazo de 120 dias.
Outro exemplo foi a instituição pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria no 288, de 2 de
julho de 2020, do Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais - Floresta+, a fim de
fomentar o mercado privado de pagamentos por serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de
vegetação nativa e a articulação de políticas públicas de conservação e proteção da vegetação nativa e de
mudança do clima (art. 2o). (...)
Tal programa também representa o cumprimento do Plano Nacional para Controle do Desmatamento
Ilegal e  Recuperação da Vegetação Nativa, uma vez que um de seus eixos é justamente o Pagamento por
Serviços Ambientais.
Nesse contexto, foi editada a Portaria no 518, de 29 de setembro de 2020, instituindo a modalidade Floresta+
Carbono, no âmbito da Portaria MMA no 288/2020 e conforme o inciso I do caput do artigo 41 da Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012, com o objetivo de incentivar o mercado voluntario, público e privado, de
créditos de carbono de floresta nativa, o que reforça o cumprimento do quarto eixo do Plano Nacional para
Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. A iniciativa foi abordada pela seguinte
matéria jornalística, a qual ressaltou o objetivo de criar um mercado que incentive a iniciativa privada a proteger
florestas nativas, como o Pantanal e a Amazônia:
(...)
Inúmeras outras medidas em favor do meio ambiente também vem sendo adotadas, entre elas, a que visa
a preservação de áreas verdes. Segundo a Secretaria de Qualidade Ambiental, em 2019, foi estruturada, com
uma abordagem inédita, uma agenda com seis eixos prioritários: combate ao lixo no mar; gestão de resíduos
sólidos; áreas verdes urbanas; qualidade do ar; qualidade das águas e saneamento; e gestão de áreas
contaminadas, tendo aquela relatado os seguintes esforços implementados:
Agenda de Qualidade Ambiental Urbana 2019-2020
(...)
Até março de 2019, por exemplo, não havia estratégia nacional para o combate ao lixo no mar. Foi
desenvolvido e publicado, na atual gestão, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar[1], com
estabelecimento de diretrizes e ações para reduzir os impactos do descarte inadequado de resíduos nos
ecossistemas fluviais, costeiros e marinhos, proporcionando melhor qualidade de vida ao cidadão
brasileiro, com efeitos positivos sobre o meio ambiente, saúde, economia, turismo e segurança da
navegação.
(...)
Por responder aos desafios acima, também na atual gestão, em 30.04.2019, foi lançado o Programa Lixão
Zero[5], que identificou o cenário, estabeleceu diretrizes e ações estruturantes para melhoria da gestão de
resíduos e encerramento dos lixões no País.(...)
Exemplo disso, é o desenvolvimento de diversas ações executadas para atingimento das metas do
Programa, fruto das parcerias estabelecidas. Em 2019 foram assinados dois Acordos de Cooperação
técnica com associações de abrangência nacional: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais – Abrelpe e Associação Brasileira de Empresas Tratamento de Resíduos e Efluentes
– Abetre, sem repasses financeiros, visando o atingimento de algumas metas do Plano de Ação dos
programas Lixão Zero e Combate ao Lixo no Mar.
Estas cooperações resultaram na implantação do SINIR, instrumento previsto em 2010 e que apenas em
2019 foi efetivamente desenvolvido, em 133 dias, sem nenhum custo para o contribuinte, em virtude de
cooperação técnica firmada com a Abetre. Também, foi elaborado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos –
Planares, que entrará em consulta pública até agosto de 2020, fruto da cooperação técnica não onerosa com a
Abrelpe, utilizando toda a expertise da associação na temática gestão de resíduos sólidos urbanos - RSU.
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Ainda, em atenção às demandas para a melhoria da gestão dos RSU, foi realizado Programa de
Capacitação de Gestores para Elaboração de Planos Municipais de Resíduos Sólidos, realizado no âmbito
da cooperação técnica não onerosa com a Abrelpe, que capacitou 11 municípios e 2 consórcios
(Consimares composto por 7 municípios e CONIAPE com 22 municípios).
(...)
Com relação à qualidade do ar nos centros urbanos, a agenda tem como objetivo o desenvolvimento de uma rede
nacional integrada de monitoramento da qualidade do ar que subsidie a formulação e o aprimoramento de
políticas públicas que, por sua vez, garantam o planejamento, a implantação de instrumentos e a avaliação das
ações que levem à redução das emissões atmosféricas associadas à poluição do ar. Melhorar a qualidade do ar é
melhorar a qualidade de vida da população, com impactos positivos para a saúde e para o meio ambiente. Os
padrões de qualidade do ar foram estabelecidos pela Resolução Conama no 491, de 19 de novembro de 2018,
que trouxe, em seu art. 8° a obrigação de ser elaborado pela União, no prazo de 12 meses, “guia técnico
contendo, dentre outros, os métodos de referência adotados e os critérios para utilização de métodos
equivalentes, da localização dos amostradores e da representatividade temporal dos dados e sistematização do
cálculo do índice de qualidade do ar”.
Neste sentido, foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, na atual gestão, o Guia Técnico
para o Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar[23]. Além disso, visando assegurar que todos os
estados possuam monitoramento da qualidade do ar, está em fase de licitação a aquisição de estações
automáticas de monitoramento da qualidade do ar, para doação, conforme disponibilidade orçamentária, aos
Estados que ainda não possuem estações automáticas de monitoramento. Esta iniciativa visa à obtenção de
informações para alimentação do Sistema Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar, que integrará os
dados das estações automáticas dos Estados.
Outrossim, encontra-se em fase final de testes o MonitorAr, plataforma digital que compilará os dados de
monitoramento gerados pelas redes estaduais e distrital, com disponibilização de informações em tempo
real sobre a qualidade do ar para a sociedade. Finalmente, para conectar todos os temas, a atuação do MMA,
no que se refere aos eixos prioritários da Agenda de Qualidade Ambiental Urbana, tem sido no sentido de
realizar ações concretas junto a municípios, consórcios e Estados, além de estruturar o monitoramento da
qualidade ambiental no país, aprimorar a capacidade de processamento e visualização de dados ambientais, bem
como transformá-los em informações úteis que possam subsidiar a tomada de decisão na formulação e
implementação de políticas públicas e ações de fiscalização, controle e monitoramento ambiental, de forma a
melhorar a qualidade de vida nas cidades, equilibrando o necessário desenvolvimento econômico e social com a
conservação do meio ambiente.
(...)
Nessa linha, vale destacar que do citado documento da Pretendida Contribuição Nacionalmente
Determinada para a consecução do objetivo da Convenção-quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do
Clima, foram detalhados as ações em adaptação e os objetivos da Plano Nacional de Adaptação (PNA),
nos termos a seguir, nos quais enquadram-se as ações acima relatadas:
AÇÕES EM ADAPTAÇÃO
O Brasil considera adaptação um elemento fundamental do esforço global para enfrentar a mudança do clima e
seus efeitos. A implementação de políticas e medidas de adaptação à mudança do clima contribui para a
construção de resiliência de populações, ecossistemas, infraestrutura e sistemas de produção, ao reduzir
vulnerabilidades ou prover serviços ecossistêmicos.
A dimensão social está no cerne da estratégia de adaptação do Brasil, tendo presente a necessidade de proteger
as populações vulneráveis dos efeitos negativos da mudança do clima e fortalecer sua capacidade de resiliência.
Nesse contexto, o Brasil está trabalhando no desenvolvimento de novas políticas públicas, tendo como
referência o Plano Nacional de Adaptação (PNA), em fase final de elaboração. A forte participação dos atores
interessados, em todos os níveis, contribuirá para a formulação e implementação do PNA do Brasil.
Os objetivos do PNA são implementar um sistema de gestão de conhecimento, promover pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias para adaptação, desenvolver processos e ferramentas em apoio a ações e
estratégias de adaptação, em diferentes níveis de governo. O Brasil é um país em desenvolvimento que passou
por uma rápida transição urbana. Nesse contexto, constituem itens fundamentais para políticas de adaptação:
áreas de risco, habitação, infraestrutura básica, especialmente nas áreas de saúde, saneamento e transporte. O
Governo brasileiro dispensa especial atenção às populações mais pobres por intermédio de melhorias de
habitação e condições de vida, constituindo um reforço em sua capacidade de resistir aos efeitos de eventos
climáticos extremos. O Brasil já monitora eventos de precipitação extrema em 888 municípios e dispõe de um
sistema de alerta antecipado e de planos de ação para responder a desastres naturais.
(...)
Some-se a isso o fato de que a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do MMA explicou que o
novo plano unifica os planos anteriores (PPCDAM, PPCerrado e Planaveg) que tratavam do
desmatamento ilegal e da recuperação da vegetação, instrumentos previstos no Decreto no 9.578/2018 (os
dois primeiros) e no Decreto no 8.972/2017 (o último). Os planos de ação para a prevenção e controle do
desmatamento ilegal nos biomas e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa são previstos
com essas nomenclaturas específicas no art. 8o do Decreto no 10.142/2019.
(...)
II.2 - Das ações de combate ao desmatamento implementadas pelo IBAMA e pelo ICMBio e dos
problemas enfrentados pela fiscalização ambiental
Anteriormente, foram demonstradas as ações adotadas pelo MMA nos últimos anos, as quais demonstram o seu
empenho no cumprimento do PPCDAM e do Plano para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa 2020- 2023 e, por conseguinte, no combate ao desmatamento ilegal. Mais adiante, serão
elencadas ainda outras, porém, é preciso salientar que esta Pasta Ministerial é planejadora e coordenadora da
Política Nacional do Meio Ambienta (Lei no 6.938/1981), não lhe cabendo qualquer atividade executiva, ante a
descentralização desta para as autarquias ambientais.
Dito isto, passa-se a demonstrar atuação do ICMBio e do IBAMA, nos anos de 2019 e 2020, no combate ao
desmatamento ilegal na Amazônia.
Compulsando a manifestação do ICMBio, exarada no Despacho Interlocutório SEI no 7056156 (seq. 51, NUP:
00744.000187/2020-08), verifica-se as medidas adotadas por tal autarquia na prevenção e na repressão dos
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ilícitos ambientais naquela região. Veja-se:
Nesse sentido, diante do monitoramento “da série de ilícitos ambientais” na Amazônia, o ICMBio atuou em
2019 e 2020, de forma proativa, nas seguintes frentes:
Posicionamento institucional definindo como prioritárias as ações de proteção, incluindo a fiscalização
ambiental nas UCs e a prevenção e combate aos incêndios florestais;
Implementação do PLANAF – Planejamento Anual de Fiscalização pertinente ao ano de 2019 e
elaboração do PLANAF 2020 considerando as análises dos chefes das Unidades de Conservação e dos
coordenadores regionais do Instituto, com base nas informações locais e nos dados gerais de
monitoramento ambiental;- Análise dos dados do INPE (PRODES e DETER), voltada para a
identificação das Unidades de Conservação atingidas pelos desmatamentos e incêndios florestais, com
compartilhamento desses dados aos coordenadores regionais e chefes de UCs, para a adoção de medidas
de proteção ajustadas ao dinamismo dos delitos ambientais;
Integração com o IBAMA e demais órgãos envolvidos na proteção ambiental, o que culminou coma
operação de Garantia da Lei e da Ordem – GLO deflagrada em agosto de 2019, diante da evolução do
quadro dos desmatamentos e dos incêndios florestais, aliado à compreensão sobre a necessidade de ações
coordenadas entre as diversas instituições para o enfrentamento do problema;
Inclusão, no âmbito da GLO, de ações de comando e controle contra os desmatamentos e o garimpo ilegal
nas UCs atingidas pelo problema, não limitando-se apenas às ações de combate aos incêndios florestais;-
Após o encerramento da GLO, deu continuidade às operações ambientais planejadas e,
concomitantemente, articulou junto aos comandos dos Corpos de Bombeiros e Polícias Militares
Estaduais, no sentido de conseguir o apoio estadual para as ações de combate aos ilícitos ambientais;
Ainda com o intuito de potencializar as atividades de combate aos desmatamentos, além das ações de
fiscalização já programadas, excepcionalmente para o ano de 2020 foi iniciada a Operação Tolerância
Zero, realizada mensalmente nas UC dos estados da Amazônia Legal. Essa atividade soma-se aos
trabalhos de rotina, buscando ampliar a abrangência e frequência das operações.
Em conjunto com o IBAMA e CENSIPAM, estabeleceu os hotspots na Amazônia Legal para a
potencialização das ações de comando e controle, sob a lógica de que tais ações devem possuir efetiva
abrangência, frequência e poder de dissuasão para coibir os delitos. Como resultado dessa integração e
linha de ação, foram indicados os pontos para estabelecimento de bases avançadas de combate às
infrações, com necessidade de presença integrada dos órgãos federais e estaduais já citados;
Em abril de 2020 o ICMBio passou a integrar o Gabinete de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às
Queimadas, ativado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI, onde
estão sendo coordenadas as ações táticas e operacionais integradas para monitoramento e combate ao
desmatamento na Amazônia Legal, sendo prevista a instalações de bases avançadas para operações
efetivas a partir de maio do corrente ano;
Importante destacar também que o ICMBio passou a participar das atividades do Conselho da Amazônia,
como membro da comissão de proteção do Conselho, onde são coordenadas ações no nível estratégico
para buscar soluções à questão.
(...)
Para corroborar o fato de que a atual gestão tem empreendido esforços no sendo de combater o
desmatamento ilegal, através de aumento do quantitativo de pessoal na fiscalização ambiental, é a recente
a autorização de seleção pública para o Ibama, visando o preenchimento de 1.481 vagas temporárias para
reforçar o atendimento a emergências ambientais. Referida autorização ocorreu através da Portaria
Interministerial no 13.378, de 2 de junho de 2020, publicado DOU em 04/06/2020, Edição: 106, Seção: 1,
Página: 51[6], literis:
(...) Portanto, ao contrário do que foi alegado na citada Representação, o Ministério do Meio Ambiente vem
cumprindo o seu papel no controle ao desmatamento ilegal. Cabe destacar, por exemplo, a ação de
contenção dos infratores por meio de articulações com governos estaduais e articulações com demais ministérios
para inibição dos ilícitos, inclusive com o Plano de Combate ao Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa, conforme demonstra o Despacho no 18575/2020-MMA, da Secretaria de Florestas e
Desenvolvimento Sustentável, que serviu de subsídio técnico da União na Ação Civil Pública no 1007104-
63.2020.4.01.3200, verbis:
Durante o ano de 2019, o Ministério do Meio Ambiente, no que se refere à política nacional para combate ao
desmatamento, exerceu seu papel de articulador. Resultado claro dessa política foi, por exemplo, a articulação
para o estabelecimento da GLO Ambiental em 2019 que permitiu atuação direta e alocação dos recursos aos
órgãos responsáveis pela execução das políticas de combate ao desmatamento ilegal. No período de referência
reestruturou-se, ainda, a Comissão de Controle do Desmatamento Ilegal e recuperação da vegetação
Nativa – CONAVEG, conforme Decreto no 10.142/2019 e foi lançada a nova estratégia para a política de
combate ao desmatamento, discutida com os parceiros e estados, a qual foi lançada pelo Ministro
contemplando os seguintes eixos: regularização fundiária, ordenamento territorial e Zoneamento Ecológico
Econômico ZEE, pagamento por serviços ambientais – PSA e Bioeconomia, além do eixo de comando e
controle. Tal estratégia serviu de base para a preparação do novo Plano de Controle do Desmatamento Ilegal e
Recuperação da Vegetação Nativa aprovado pela CONAVEG em reunião realizada em 23 de abril do corrente
ano. O Plano integra ações em todo território nacional com foco na inovação, dinamismo econômico e
investimento de impacto. Uma das principais estratégias é a remunerar e reconhecer quem vive e protege as
florestas por meio do dinamismo econômico, da inovação e do investimento de impacto. O novo plano unifica
os planos anteriores (PPCDAM, PPCerrado e Planaveg) que tratavam do desmatamento ilegal e da
recuperação da vegetação e é baseado em cinco eixos: Pagamento por Serviços Ambientais, Bioeconomia,
Zoneamento Ecológico Econômico, Regularização Fundiária e Tolerância Zero ao Desmatamento Ilegal.
(...)
O controle ao desmatamento ilegal e queimadas será realizada de forma conjunta e integrada entre
Forças Armadas (GLO Ambiental), Ibama, ICMBio, FUNAI, Policial Federal e outros órgãos inteligência
e fiscalização do Governo Federal. Já no ano de 2020 um exemplo da implementação da GLO é a
Operação Verde Brasil -2 , que realiza uma força tarefa na Amazônia. Com a publicação do Decreto no
10.341/2020 iniciou-se a ação conjunta dos órgãos de defesa, segurança e meio ambiente no combate ao
desmatamento ilegal e incêndios florestais. Já foram realizadas reuniões de articulação e ações diretas nos locais.
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Cabe ainda mencionar que no período que antecedeu a publicação do novo Plano houve a aplicação dos
planos anteriormente vigentes, continuou perseguindo os objetivos inerentes aos eixos temáticos presentes
do PPCDAm (I. Ordenamento Fundiário e Territorial; II. Monitoramento e Controle ambiental; III.
Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; e IV. Instrumentos Econômicos e Normativos) e
trabalhou em uma transição para o novo Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, tendo em
vista que a quarta fase do antigo Plano PPCDAM não atingiu os seus resultados, conferindo o total de
9.762 km2, conforme informação oficial do PRODES. Como mencionado na inicial a tendência de aumento no
desmatamento desde 2012 demonstra este esgotamento e corrobora com a necessidade de desenvolver novas
soluções que sejam mais efetivas na prevenção e no combate ao desmatamento ilegal. Ademais, merece
destaque a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal por meio do Decreto no 10.239/2020 que realizou
sua primeira reunião em 25 de março do corrente ano. No âmbito do Conselho foi criada ainda a Comissão de
Preservação, que é coordenada pelo MMA, bem como a Comissão de Proteção na qual o MMA também
participa conforme estabelecido pela Portaria no 46/2020. Dentre outras razões as conclusões e constatações dos
resultados não alcançados pelo antigo Plano PPCDAM, que demandam que a coordenação da implementação
das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal tenha mais efetividade. Assim, cabe esclarecer que as
medidas em implementação por parte deste MMA já cumprem os objetivos expressos na determinação judicial,
quais sejam: realizar a contenção dos infratores por meio de articulações com governos estaduais e articulações
com demais ministérios para inibição dos ilícitos, inclusive com a futura publicação do novo
Plano de Combate ao Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa.”
Dessa forma, há uma diversidade e complexidade de fatores que contribuem para a situação negava de
aumento exponencial do desmatamento, que exigem uma adoção de medidas que não se restringem
somente ao Ministério do Meio Ambiente, conforme se verifica na atual composição da Comissão de
Controle do Desmatamento Ilegal e recuperação da vegetação Nativa – CONAVEG (Decreto no
10.142/2019):
(...)
O Despacho no 5798181/2019-CGFIS/DIPRO da COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL do IBAMA, ao discorrer sobre os dados da atuação para o combate de ilícitos na Amazônia,
consignou:“1.1. Ações de fiscalização realizadas ilícitos contra a flora (janeiro a agosto/2019): 202 (redução de
7% em relação ao mesmo período de 2018); 1.2. Autos de Infração lavrados (janeiro a julho/2019): 2662
(redução de 17% em relação ao mesmo período de 2018).
(...) figura Insta salientar que houve redução no número de servidores designados para atuar com a fiscalização
ambiental em cerca de 10% entre 2018 e 2019, sobretudo em virtude de aposentadorias. Considerando os dados
apresentados, é possível verificar que, apesar da leve redução em comparação ao ano anterior, não há omissão
por parte da fiscalização ambiental desta autarquia. Um acotamento é necessário: é fáto público e notório que
houve um incremento no número de aposentadorias - nos três poderes, destaque-se - em razão do receio da nova
reforma da previdência que estava em trâmite no Congresso Nacional. Mesmo com tal fato, não houve solução
de continuidade ou uma baixa desproporcional e irrazoável na atuação fiscalizatória.”(...)
No âmbito do ICMBio, a COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS consignou que
"Mesmo com o contingenciamento repassado pelo Governo Federal de 24% (vinte e quatro por cento) do
orçamento, o planejamento da COIN manteve-se o mesmo com relação a contratação do efetivo inicialmente
previsto de brigadistas, privilegiando-se assim, a continuidade das ações de prevenção inicialmente planejadas
pelas Unidades de Conservação Federais. Tais ações vem surtindo o efeito esperado, pois a área atingida por
incêndios florestais continua menor que nos anos de 2018 e 2017 (...)", conforme tabela que comprova o
afirmado.
Por sua vez, a COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO do ICMBio informou que "Até o presente
momento, foram realizadas 81 ações de fiscalização com o objetivo de combate ao desmatamento no
bioma Amazônico, as quais contaram com 208 participações de agentes de fiscalização, foram lavrados
254 autos de infração, o que totalizaram R$ 89.901.014,79 em multas e 1018 dias em campo."
A DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO do ICMBio destacou a
política de proteção do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA (para maiores informações,
consultar hp://arpa.mma.gov.br/ e o material juntado pela área técnica), inclusive juntou cópia de Acordo de
Cooperação Técnica firmado entre o ICMBio e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, com a interveniência
da União/MMA.
(...) a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, mediante a Nota Técnica no 2/2020/DIPRO, apresentou
novos dados acerca das operações de fiscalização realizadas pelo IBAMA na Amazônia legal, a quantidade de
agentes designados em operações e a quantidade de autos de infrações. Pelos dados ali referidos, tem-se,
claramente, que:
i.as atividades de fiscalização realizadas pelo IBAMA na Amazônia Legal no ano de 2019 não sofreram
redução historicamente relevante;
ii.o número de designações de agentes do IBAMA atuando na fiscalização se mantém também estável,
tendo sido promovido o número total de 2.378 (dois mil trezentos e setenta e oito) designações no ano de
2019, o que representa um nivelamento geral em relação à média dos demais exercícios anteriores; e iii.
que há inequívoca continuidade na força de atuação do IBAMA na região da Amazônia Legal. Aliás, a
rigor, durante o ano de 2019, as autuações do IBAMA somaram em valor monetário de multa - a quantia
total de R$ 3.404.500.217,00 (três bilhões, quatrocentos e quatro milhões, quinhentos mil, duzentos e
dezessete reais), valor esse substancialmente superior a todos os anos anteriores.
(...) Na realidade, nesse ano, alcançou-se o número total de 274 ações de fiscalização, dado esse coerente com a
média histórica de fiscalizações realizadas pelo IBAMA nos últimos anos, conforme segue: Ano de 2014 – 204
operações de fiscalização Ano de 2015 – 205 operações de fiscalização Ano de 2016 – 231 operações de
fiscalização Ano de 2017 – 280 operações de fiscalização Ano de 2018 – 287 operações de fiscalização Ano de
2019 – 274 operações de fiscalização.
(...)
Tendo em vista esses dados que levam a conclusões inequívocas, não há como se estabelecer qualquer
liame de causa e efeito entre a condução da gestão da política pública ambiental empreendida por este
Ministério na atual gestão, revelando-se temerárias eventuais ilações nesse sendo.
(...)
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Para garantir a reparação dos danos ambientais causados por infratores, recentemente, a Advocacia
Geral da União, por meio da Força-Tarefa em Defesa da Amazônia, ajuizou 27 ações civis públicas
cobrando R$ 893.000.000,00 (oitocentos e noventa e três milhões de reais) de desmatadores da Amazônia
Legal, além de outras 45 ações anteriormente ajuizadas. Com isso, a AGU já requereu a título de reparação
ambiental valores que totalizam R$ 2,2 bilhões, consoante informa a seguinte matéria. (Todos os destaques são
nossos)
 
Por pertinente, vejamos também o quanto restou consignado no DESPACHO n.
01669/2020/CONJURMMA/CGU/AGU:
De início, ao contrário do quanto arguido pelos autores/interessados da ADPF, não houve solução de
continuidade entre os extintos "Grupo Permanente de Trabalho Interministerial" e "Comissão Executiva
do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal", responsáveis por
parcela do PPCDAM, uma vez que a CONAVEG (Comissão Executiva para Controle do Desmatamento
Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa), instituída pelo atual Decreto nº 10.142/2019, não só
reproduziu as atribuições daquelas instâncias, como ainda as burilou. Deste modo, não há que se falar em
vácuo de atribuições relativamente à CONAVEG.
Por sua vez, as atribuições do extinto GTI estão acima incorporadas pela CONAVEG, merecendo destacar que o
Decreto nº 10.142/2019 também previu a possibilidade de criação de Câmara Consultivas Temáticas, o que, em
tese, é capaz de gerar uma eficiência maior no desenvolvimento, planejamento e aperfeiçoamento de planos e
demais estratégias de combate ao desmatamento. Ademais, o Decreto nº 10.142/2019 trouxe uma novel
composição à comissão, mais concisa, eficiente, administrativamente racional e célere. Deste modo, do ponto de
vista NORMATIVO, não há que se falar em qualquer defasagem da instância idealizada para seguimento e
aperfeiçoamento das políticas públicas em curso e vindouras.
Houve referência, nos autos administrativos, à ausência de prejuízo ambiental em relação ao locus deste
Ministério para ser ponto focal da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Contudo, a inicial também
impreca o fato do Decreto nº 9.672/2019  - e, a reboque, este Ministério Ambiental e seu Ministro -, não aludir à
expressão "desmatamento". Mais uma vez os autores não laboram com a verdade. Tal Decreto nº 9.672/2019 não
existe mais no mundo jurídico, posto que revogado pelo atual Decreto nº 10.455/2010. E, ao contrário das
ilações ali constantes, há uma inequívoca preocupação quanto ao desmatamento, senão vejamos, para espancar
qualquer dúvida:
(...)
Deste modo, não há que se falar em qualquer déficit normativo, de estruturação do Ministério do Meio
Ambiente, inexistindo proscrição da temática do desmatamento ilegal.
(...)
VIII – DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O COMBATE AOS INCÊNDIOS NA AMAZÔNIA.
CONEXÃO COM A ADPF 743, DE RELATORIA DO EXMO. MINISTRO MARCO AURÉLIO
Quanto a esse aspecto, mostra-se clara a semelhança de objeto com a ADPF 743, de relatoria do Exmo. Ministro
Marco Aurélio, ainda pendente de julgamento. Assim, por coerência, colaciona-se abaixo trecho das
informações presidenciais já prestadas naquela ação, verbis:
Como sabido, a Constituição Federal consagrou, com relação à proteção ao meio ambiente, a competência
comum da União, dos Estados e dos Municípios (art. 23, VI e VII). Assim é que estabeleceu-se, por meio da Lei
n° 6.938/81 a Política Nacional do Meio Ambiente, com a criação e estruturação do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA que, além da participação de órgãos federais como o Ministério do Meio-Ambiente,
IBAMA e ICMBio, conta com a participação de diversos outros órgãos que lidam com a temática ambiental,
com o INPE.
 E, com base nas manifestações desses órgãos passa-se a desconstruir os argumentos postos na inicial.
Dos dados apresentados pelo INPE
31.Questão inicial que precisa ser abordada refere-se ao déficit pluviométrico que tem atingido o Pantanal e a
Amazônia Legal nos últimos anos que, resultando em condições de vegetação mais seca, favorece a ocorrência
de incêndios de grandes proporções.
(...)
32.Como se pode observar dos dados técnicos colacionados a estiagem histórica que castiga o Pantanal e a
Amazônia influencia diretamente na ocorrência das queimadas, gerando – infelizmente – um prejuízo aos
biomas que, anualmente, sofrem com o período seco e de queimadas.
33.E, quanto ao monitoramento do fogo na região, que facilita a tomada de decisões em segmentos estratégicos,
informa o INPE:
II - DO MONITORAMENTO DE FOGO NA VEGETAÇÃO
O INPE, em função da política de dados abertos, é provedor de dados e informações estatísticas de referência
sobre as ocorrências de fogo ativo identificadas a partir de imagens de satélites, desde 1998, disponibilizados
sistematicamente como insumos para várias instituições de governo (Federal, Estadual e Municipal), bem como
para toda sociedade brasileira em diversos segmentos de aplicações.
O sistema é continuamente aprimorado para adequar-se às demandas de diferentes setores da sociedade e para
assimilar as inovações necessárias para acompanhar a evolução tecnológica e o lançamento de novos satélites.
Em 2020 foi incorporado um novo satélite (CBERS-4A - construído a partir de uma parceria técnica entre o
Brasil e a China) para o monitoramento de focos de fogo ativos, e desta maneira é possível fazer o
acompanhamento e registrar a ocorrência de fogo na vegetação a partir do uso de 10 satélites ao longo do dia.
Os dados do novo satélite CBERS-4A estão sendo incorporados em processos de monitoramento da vegetação
ao longo da faixa de servidão das linhas de transmissão feito pela ANEEL em parceria com o INPE com o
objetivo de evitar desligamentos e apagões devido a ocorrência do fogo na faixa de servidão.
Além disso, o monitoramento da ocorrência de focos de fogo ativos em território nacional contribui
significativamente para orientar tomadas de decisão em segmentos estratégicos da sociedade. O INPE atua nas
seguintes linhas de trabalho relacionadas com monitoramento de fogo na vegetação: (i) detecção de fogo ativo
em ~250 imagens/dia a partir de dez satélites diferentes; (ii) previsão do risco de fogo utilizando dados
meteorológicos observados nos últimos 120 dias, e previsões numéricas de até 5 dias; (iii) estimativas de área
queimada com imagens de resolução espacial de 30m e 1km; (iv) apoio a usuários com produtos operacionais
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especiais (Ibama, ICMBio, agências ambientais estaduais, brigadas de incêndio, corpo de bombeiros, polícias
ambiental e militar, defesa civil, prefeituras, etc.) por meio da Plataforma TerraMA.
O portal (www.inpe.br/queimadas) permite aos interessados ter acesso a todos os produtos gerados fornecidos
em diferentes formatos, sem custos e atualizados automaticamente em tempo quase real.
Estes dados são disponibilizados na forma de indicadores para que os gestores possam fazer planejamentos
estratégicos. A disponibilização é realizada, por meio de um “Dashboard” eletrônico mostrando a Situação
Atual (www.inpe.br/queimadas/situacao-atual) no tocante a quantidade de focos de fogo ativo.
Além da aplicação dos dados voltados para ações no Meio Ambiente, os dados produzidos pelo INPE são
utilizados como apoio para planos de mitigação a doenças e agravos na saúde humana. Estas ações são
realizadas pelas Secretarias de Saúde municipais e estaduais e pelo próprio Ministério da Saúde por meio do
Sistema de Informações Ambientais Integrado a Saúde - SISAM (www.inpe.br/queimadas/sisam) que é a uma
ferramenta de análise de dados, combinando informações de concentrações de poluentes oriundas de
estimativas de emissões de fogo na vegetação e de emissões urbanas/industriais, dados de monitoramento de
focos de fogo ativo e dados meteorológicos.
No Brasil, o fogo na vegetação ocorre durante a estação seca e em períodos de estiagens prolongadas, em áreas
previamente desflorestadas, principalmente no sul do bioma Amazônia e Região Centro-Oeste do Brasil,
pertencente ao bioma Cerrado.
A ocorrência de fogo no bioma Amazônia é histórica e varia conforme as condições regionalizadas de uso da
terra e climáticas, específicas de cada estado. Em 2019 o estado de Roraima foi crítico nos meses de março e
abril, enquanto os estados do Amazonas e Acre apresentaram padrões anômalos de fogo especialmente no mês
de agosto. Estes estados foram os que mais contribuíram com a elevação das estatísticas da quantidade de
focos de fogo ativos em todo o bioma. Este aumento foi mitigado no mês de setembro com o início da operação
Brasil Verde 1 a partir de 23 de agosto de 2019.
Em 2020 a quantidade de focos de fogo ativo no estado de Roraima se manteve na média histórica, e a
predominância no primeiro semestre foi de fogo abaixo da média em praticamente todo o bioma Amazônia
conforme pode ser observado na Figura 5.
34.Da mesma forma, também existe o constante monitoramento dos dados relativos ao desmatamento, cite-se:
III - DO MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO
As atividades de monitoramento de desmatamentos do INPE estão mantidas. Todos os dados produzidos através
dos projetos PRODES e DETER são amplamente disseminados e todos aderentes às políticas de dados abertos,
permitindo que as informações geradas a partir de imagens de satélites sejam utilizadas como insumos por
diferentes segmentos da sociedade, para apoio à tomada de decisão ou criação de conhecimento e planos de
ação em diferentes níveis de governo.
O projeto PRODES realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e
produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o
estabelecimento de políticas públicas.
As taxas anuais de desmatamento reportadas pelo PRODES, assim como todos os mapas produzidos, estão
publicamente disponibilizados no portal da plataforma Terrabrasilis (http://terrabrasilis.dpi.inpe.br). A
disponibilização dos dados está em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.521/2011),
permitindo que todos os resultados sejam consultados e até mesmo reavaliados por outros especialistas de
forma transparente. A Figura 6 exemplifica a disponibilidade dos dados na forma espacialmente explícita, onde
é possível visualizar a porção desmatada da Amazônia Legal Brasileira.
 (...)
Em complemento ao mapeamento anual realizado pelo PRODES, o INPE desenvolveu um sistema de avisos
para dar suporte à fiscalização e controle do desmatamento e da degradação florestal, fiscalização essa
realizada pelo IBAMA e demais órgãos ligados a esta temática. Esse sistema, chamado DETER, é um
levantamento rápido de avisos de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia. O DETER opera
contínua e ininterruptamente desde o ano de 2004, e atualmente o INPE distribui os resultados desse
monitoramento através do Portal TerraBrasilis, permitindo o acesso livre e democrático a toda população
através do endereço http://terrabrasilis.dpi.inpe.br.
Em complemento a divulgação pública, o INPE mantém um canal de distribuição dos dados por geoserviços
interoperáveis, permitindo o acesso direto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e pelo Grupo de Integração para Proteção da Amazônia (GIPAM) no Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) aos dados produzidos pelos Sistemas de
monitoramento do INPE, tornando a aquisição desses dados mais rápida e independente de download ou
qualquer outra intervenção humana para acesso aos dados.
Dos dados apresentados pelo IBAMA
Em complementação aos dados técnicos apresentados pelo INPE, o IBAMA, por meio da Nota Técnica n°
40/2020/PREVFOGO/DIPRO informa quanto ao trabalho de excelência realizado pelo Centro Nacional de
Prevenção e Combate a incêndios florestais – Prevfogo que, dentre outras funções, realiza rotineiramente a
capacitação, contratação e gestão das brigadas de combate aos incêndios, cite-se:
4.3.O Centro Especializado Prevfogo é o responsável pela contratação e gestão de quatro brigadas para
atuação direta no Pantanal, sendo três no Mato Grosso do Sul, com 30 brigadistas cada e uma em Cáceres/MT,
com 15 brigadistas. Na Amazônia Legal são 51 brigadas e 966 brigadistas distribuídos por Acre ( 2 brigadas/
30 brigadistas), Amazonas ( 2 brigadas/45 brigadistas), Amapá (2 brigadas/ 30 brigadistas), Maranhão ( 7
brigadas/ 122 brigadistas), Mato Grosso ( 10 brigadas/ 188 brigadistas), Pará ( 9 brigadas/ 153 brigadistas),
Rondônia (4 brigadas/ 77 brigadistas), Roraima (7 brigadas/ 121 brigadistas, contratados a partir de
novembro, pelo período de incêndios ser em fevereiro) e Tocantins (8 brigadas/ 187 brigadistas).
4.4.Além dessas, as outras brigadas contratadas pelo Ibama podem ser deslocadas temporariamente para
apoiar o combate, caso necessário e como já ocorreu, tanto no ano corrente como em anos anteriores.
4.5.A definição da quantidade de brigadistas a serem contratados leva em consideração o histórico recente de
focos de calor (5 anos), as limitações orçamentárias-financeiras e estruturais da instituição, assim como, de
maneira especial, as atribuições legais dadas pela LC 140/2011. Desse modo, cumpre destacar que o Ibama
atua principalmente em Terras Indígenas, Assentamentos e Territórios Quilombolas, mas existem brigadas em
áreas que requerem maior atenção, mesmo não sendo responsabilidade direta do Governo Federal, como em
Corumbá/MS, pela relevância ecológica do Pantanal.
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4.6.Antes de apresentar as atividades desenvolvidas até o momento, cumpre destacar que o ano de 2020 contou
com atraso no processo de contratação das brigadas em decorrência do prazo de aprovação do pedido do
Ibama pelo Ministério da Economia, enviado em janeiro e aprovada a contratação apenas em junho; a vigência
da Medida Provisória nº922/2020, que impedia a recontratação dos brigadistas sem processo seletivo
simplificado e; a Pandemia de Covid-19. Esses atrasos impactaram especialmente as atividades de prevenção,
que foram realizadas parcialmente com apoio da Fundação Nacional do Índio Funai, dentro das Terras
Indígenas, com a realização de queimas prescritas.
4.7.As atividades de combate, por parte das brigadas do Prevfogo, podem ser divididas em três níveis, 1 a 3 e se
referem aos acionamentos, sendo o nível 1 aqueles combates debelados apenas com recursos locais, nível 2
quando envolve forças de diferentes áreas do mesmo Estado e nível 3 quanto há atuação e apoio de diferentes
Unidades da Federação.
4.7.1.Nível 1 nas Terras Indígenas, Assentamentos e Territórios Quilombolas: as brigadas ali instaladas
realizam monitoramento diário, por satélite e por rondas, nas estradas internas e nas que margeiam as áreas
identificando prematuramente focos de calor, com o objetivo de não permitir o aumento dos focos e,
consequentemente, danos à vegetação e à população.
4.7.2.Nível 2: o controle é feito pelas Superintendências do Ibama, conforme acionamento das instituições
parceiras da mesma Unidade da Federação. Pode-se incluir neste caso, os acionamentos para combate no
Pantanal do Mato Grosso do Sul.
4.7.3.Nível 3 no Pantanal Norte e Parque Indígena do Xingu: A Operação Pantanal Norte se refere às ações
subsidiárias do Prevfogo/Ibama durante a temporada de incêndios florestais na porção norte do bioma, estado
do Mato Grosso. O objetivo é apoiar o Governo do estado do Mato Grosso (Operação Pantanal), o ICMBio
(Operação Transpantaneira) e a Funai. No Parque Indígena do Xingu/MT além do uso de brigadas de
diferentes Unidades da Federação, todas do Ibama, foram realizadas ações de prevenção e monitoramento, com
objetivo de impedir que incêndios iniciados em propriedades privadas do entorno atingissem o Parque
Indígena.
4.8.As ações acima relacionadas, exercidas pelas brigadas do Prevfogo/Ibama são norteadas pelos planos de
trabalho instituídos pelos Núcleos do Prevfogo nos Estados, seguindo os padrões técnicos definidos pela
Coordenação Nacional do Prevfogo. As informações sobre as operações de combate, são atualizadas no site do
Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional - Ciman Virtual, na aba Operações do menu
Visão Geral.
4.9.Dessa maneira, têm-se claro que, nas áreas prioritárias de proteção do Governo Federal, sob
responsabilidade do Ibama, não há o que se falar de omissão dos gestores. Quanto a áreas que são de
responsabilidade de outras instituições do Governo Federal ou dos Governos Estaduais, não compete ao
Prevfogo/Ibama analisar se foram tomadas as medidas necessárias para prevenção dos incêndios, em especial
aqueles iniciados em áreas particulares.
4.10.Quanto a atitude criminosa de especuladores (ii), não é possível tratar de maneira genérica, sendo
necessária uma análise mais detalhada de cada incêndio, porém, destaca-se que o Centro Especializado
Prevfogo/Ibama trabalha com dois agentes causadores de incêndios florestais no Brasil, os raios e o ser
humano.
4.11.Os incêndios de causas naturais, decorrentes de raios, geralmente ocorrem no início ou final do período
seco, quando ainda existem descargas elétricas decorrentes da instabilidade atmosférica. Esses incêndios são
responsáveis por de um a cinco por cento dos incêndios florestais.
4.12.Os incêndios de causas humanas, sejam elas propositais ou acidentais, contabilizam entre 95 e 99% dos
incêndios do país e podem ocorrer em qualquer época do ano, desde que haja combustível disponível. Os
motivos pelos quais o ser humano utiliza o fogo variam, podendo ser para início ou consolidação de um
processo de desmatamento, limpeza de área, limpeza e renovação de pastagem, para queima de restos vegetais,
controle de pragas, etc. Outros incêndios de causas humanas, não diretamente relacionado ao uso do fogo como
ferramenta agrícola são aqueles causados pelas faíscas ou partes aquecidas que se soltam de veículos como
carros, caminhões e trens, fogueiras não apagadas corretamente, rituais religiosos, balões e rompimento e
queda de fios elétricos.
4.13.Há que se destacar que o uso do fogo no meio rural é permitido sob determinadas circunstâncias, mediante
a solicitação de autorização do proprietário rural e autorização do Órgão Ambiental Estadual, porém, com o
Decreto 10.424/2020, proibiu essa prática para a Amazônia e Pantanal por 120 dias, a partir de 15 de julho de
2020. Na prática, qualquer fogo que não se enquadre em um dos quatro incisos do parágrafo único do art. 1º,
pode ser considerado crime.
4.14.Por fim, destaca-se a queima prescrita, realizada por agentes públicos em unidades de conservação e
terras indígenas para controle de combustível, porém essa prática só é realizada em determinadas fisionomias
vegetais e durante o período chuvoso, por tanto, sem risco de ocorrência de incêndios.
4.15.Por fim, sobre as condições climáticas favoráveis à propagação do fogo (iii), entende-se que há uma
situação climática propensa a ampliação dos incêndios, porém isso não justifica o início do fogo, apenas a
facilidade de propagação e a dificuldade de controle e extinção.
4.16.Analisando a precipitação acumulada, principal fator climático que influencia os incêndios em longo
prazo, percebe-se que a região do Pantanal e boa tarde da Amazônia, desde janeiro de 2019, ao menos,
segundo o CPTEC/INPE, tem apresentado anomalia negativa nesse índice (menos chuva do que a média
histórica), com alguma variação de anomalia positiva não tão significativa, ou seja, a época seca esteve mais
seca e na época chuvosa esteve menos chuvosa. Esse padrão se mantêm em toda a região do Pantanal e nas
bordas sul e leste da floresta Amazônica (AC, AM, MT, PA, MA e TO), adentrando em alguns momentos para a
região central da floresta (AM e PA).
4.17.O site do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, apresenta, tanto na página principal, quanto nos
boletins agroecológicos mensais, a situação de baixa precipitação na região central do país, incluindo Centro-
Oeste e parte da região norte.
4.18.Que pese a importância dos outros fatores, como umidade relativa do ar, temperatura atmosférica média e
intensidade dos ventos, o estresse hídrico causado pela redução das chuvas nos últimos anos, é um fator que,
por si, já justifica a maior disponibilidade de combustível pois a vegetação está menos saudável para se
proteger do fogo (vegetação mais seca).
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4.19.A diminuição das chuvas pode permitir um período mais longo de desmatamento que será, posteriormente,
consolidado por meio do uso do fogo, ou, por exemplo, a diminuição do nível dos rios, como observado no
Pantanal, neutralizando o efeito que o ciclo de cheia possui na diminuição de combustível disponível para a
queima.
Dos dados apresentados pelo ICMBio
36.Acerca do trabalho desenvolvido pelo ICMBio, observa-se que o órgão faz, atualmente, a gestão de 334
Unidades de Conservação, sendo que 125 delas estão inseridas dentro do bioma Amazônia e 2 no bioma
Pantanal, pede-se vênia para citar a
Informação Técnica n. 4/2020/CGPRO/DIMAN/GABIN/ICMBIO  que detalha o importante trabalho
desempenhado para a contenção dos incêndios e desmatamento na região.
ESTRATÉGIAS E RESULTADOS  
Vetor de pressão (Incêndios florestais)
7.Os Incêndios Florestais são considerados um dos principais impactos negativos sobre as Unidades de
Conservação Federais. Os impactos vão desde a perda de biodiversidade e homogeneização de paisagem, até a
emissão de gases de efeito estufa e danos sociais, culturais e econômicos para as comunidades vinculadas. Isto
sem falar no impacto político, nacional e internacional, dificultando o atendimento as metas estabelecidas nos
acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário.
8.O sistema de prevenção e combate a incêndios florestais é pautado na distribuição, capacitação, seleção e
contratação de pessoal treinado, os brigadistas florestais. Até 2001 as brigadas eram gerenciadas pelo Ibama,
através do Prevfogo. Essa atribuição foi assumida pelo ICMBio dois anos após sua criação, ou seja, em 2009.
9.Entre as principais estratégias adotadas para garantir maior efetividade na proteção das UCs Federais está o
incremento de força de trabalho para a execução de ações de prevenção e combate aos incêndios em todo o
território nacional, a seguir, o Gráfico 1 apresenta a evolução do sistema de contratação de brigadistas,
explicitando a quantidade de Unidades de Conservação Federais, diretamente atendidas com contratação, e o
efetivo contratado, já incluindo informações do ano de 2020: 
10.Nota-se que para o ano de 2020 houve um aumento significativo na contratação de brigadistas para atuarem
em ações de prevenção e combate a incêndios florestais em Unidades de Conservação Federais, passando de
1153 brigadistas em 2019 para 1846 brigadistas contratado em 2020, com incremento significativo nas UCs da
amazônia.  Também houve aumento significativo de Unidades de Conservação atendidas diretamente com
brigadas passando de 113 para 184 Unidades de Conservação atendidas por brigada.
11.Desde o ano de 2012 o ICMBio vem discutindo e implementando nas Unidades de Conservação ações de
Manejo Integrado do Fogo - MIF, que incluem o manejo adaptativo, manejo de base comunitária, a cultura e
necessidades de uso do fogo, sua ecologia, para definir ações nas áreas alvo de conservação e ações de
combate propriamente dito. (...)
13.Nota-se ainda uma tendência de diminuição de área atingida por incêndios florestais em Unidades de
Conservação Federais e aumento de ações de prevenção. A diminuição da área atingida por incêndios (AAI) é
indicador de resultados do processo de prevenção e combate a incêndios e reflete também a integração de ações
de vários processos institucionais que contribuem para o Manejo Integrado do Fogo (MIF).
Das ações de prevenção e combate a incêndios para o ano de 2020
14.As ações prevenção e combate apesar de serem realizadas ao longo de todo o ano, foram intensificadas pelo
ICMBio em agosto de 2020.  com objetivo da proteção das Unidades de Conservação Federais bem como o
apoio à proteção das casas, residências e estruturas localizadas na região como um todo, não se restringindo
apenas às áreas sob competência do Instituto.
15.Neste contexto, houve incremento do efetivo de brigadistas na região, assim como das estruturas de suporte
(alojamentos, alimentação, meios de transporte e deslocamento). 
16.O instituto até a presente data conta com um efetivo empregado de 154 brigadistas na região (ICMBio e
IBAMA) com previsão de aumento de mais 42 brigadistas nos próximos dias. Também contamos com o apoio de
04 aviões de combate a incêndios tipo Air Tractor (contratados pelo ICMBio) e 03 helicópteros (contratados
pelo IBAMA). além disso, aproximadamente 40 viaturas para deslocamento desses brigadistas e embarcações
estão sendo empregadas nos combates.
17.Também foram destinados Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e demais equipamentos utilizados
em ações de prevenção e combate a incêndios florestais em quantidade suficiente à suas equipes, devidamente
dimensionados ao quantitativo de brigadistas contratados e voluntários vinculados às Unidades de
Conservação Federais da região. Tais equipamentos foram fornecidos para profissionais devidamente treinados
e capacitados para a sua adequada utilização.
18.Ressalta-se que o ICMBio já aportou o montante superior a de R$ 3,6 milhões de reais entre diárias,
passagens, combustível, pagamento de horas/voo de combate e suprimentos para as instalações dos brigadistas
em campo.
19.Desde o dia 07 de agosto de 2020, está em funcionamento um Posto de Comando, localizado no Sesc
Pantanal (Porto Cercado), município de Poconé-MT, que conta com representantes  de todas as instituições
envolvidas nas ações de combate no estado do Mato Grosso, cujo objetivo é a tomada de decisões quanto às
ações de equipes que estão distribuídas em campo. Ressaltamos que no Estado do Mato Grosso existem duas
Unidades de Conservação Federais inseridas no Bioma Pantanal: Parque Nacional do Pantanal
Matogrossensse e Estação Ecológica de Taiamã.
20.Já na Amazônia o  ICMBio faz parte da Operação Verde Brasil 2,  com  Sala de Situação instalada no
Ministério da Defesa, especificamente no Comando de Operações Conjuntas, e congrega além do Instituo
representantes de inúmeras instituições (MD, PF, Força Nacional, IBAMA, Defesa Civil, PRF, CENSIPAM etc.).
 Vetor de pressão (Desmatamento) 
21.O ICMBio ao longo dos anos tem intensificado os esforços no combate ao desmatamento nas Unidades de
Conservação da Amazônia. Entre as ações desenvolvidas podemos destacar a Operação Integração, que tem
como objetivo a implementação de ações de fiscalização contínuas nas UCs Federais que hoje representam a
maior concentração do desmatamento. Fazem parte as desta estratégia as UCs do eixo da Rodovia BR-163, do
mosaico Terra do Meio, Flona Bom Futuro e Resex Chico Mendes.
22.A priori, cabe salientar que a fiscalização do ICMBio é responsável pelas ações de prevenção e repressão
aos ilícitos ambientais, embasada no poder de polícia ambiental - Lei 11.516/2007. Além de ser parte da
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estratégia de proteção das Unidades de Conservação, a fiscalização ambiental também busca o aumento da
presença institucional nas UCs, fortalecendo as equipes locais e apoiando ações rotineiras, a fim de garantir
uma proteção contínua e efetiva da Unidades.
23.O planejamento da proteção das Unidade de Conservação segue a lógica do PDCA permitindo o
desenvolvimento de instrumentos que pudessem permitir a implementação efetiva em suas diversas escalas,
objetivando assim uma visão sistêmica do processo de proteção das Unidades de Conservação Federais. 
Apesar da atuação do Instituto na proteção de todas as UCs do Sistema Federal, os esforços estão concentrados
nas regiões que apresentam maiores índices de desmatamento. Em 2019, mais de 50% do recurso orçamentário
destinado a fiscalização ambiental foram direcionados para o combate ao desmatamento das Unidades de
Conservação da Operação Integração.
24.O ICMBio faz parte da Operação “Verde-Brasil” iniciada em 2019 e continuada em 2020 no contexto da
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) (decreto n° 10.341/2020) com estabelecimento de bases operacionais para
atingir alvos de desmatamento na Amazônia em conjunto com outras instituições (Exército, IBAMA, Censipam,
entre outros). Assim como nas ações de prevenção e combate a incêndios as ações de combate ao desmatamento
no âmbito da “Verde Brasil” contam com a Sala de Situação para a tomada de decisão instalada no Ministério
da Defesa, no Comando de Operações Conjuntas, e congrega representantes de inúmeras instituições (MD, PF,
Força Nacional, IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, PRF, CENSIPAM etc.).
25.Por estar classificada como de atividade essencial de acordo com o decreto 10.282, de 20 de Março de 2020,
a fiscalização ambiental continuou suas ações durante todo o período da pandemia. Após o período mais
crítico, o ICMBio intensificou a presença nestas UCs e instituiu o Grupo Estratégico de Fiscalização em
Unidades de Conservação por ordem de serviço para atuação nas UCs em resposta ao aumento do
desmatamento registrado no último período.
26.Até a conclusão do presente documento, foram realizadas este ano na Amazônia, 159 ações de fiscalização,
as quais contaram com 516 agentes do ICMBio e 423 Policiais Militares. Estas resultaram em 620 autos de
infração lavrados, R$ 168.110.456,70 aplicados em multas, 250 apreensões no valor total de R$ 8.918.583,00,
além de 23.821,12 hectares embargados. 
27.Estão previstas ainda para o último trimestre de 2020,  mais 114 operações de fiscalização que contarão
com a participação de 322 agentes do ICMBio e 400 Policiais Militares.
28.Com relação ao bioma Pantanal, é de competência do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade a gestão de duas Unidades de Conservação federais, a Estação Ecológica de Taiamã e o Parque
Nacional do Pantanal Mato-Grossense. Para 2020, foram planejadas 11 ações de fiscalização ambiental.
Destas, 7 foram planejadas para a ESEC Taiamã com o objetivo de combater a pesca ilegal na UC e previu o
gasto de R$ 3.982,50, com a participação de 26 agentes do ICMBio, 2 do IBAMA e 2 Policiais Militares. Para o
PARNA do Pantanal Mato-Grossense foram 4 operações planejadas também com o objetivo de combater a
pesca ilegal na UC e previu a necessidade de R$ 22.620,00, além da participação de 12 agentes do ICMBio.
29.Os resultados até o momento, no Pantanal, mostraram 5 ações de rotina realizadas, as quais tiveram a
participação de 8 agentes do ICMBio e 3 PMs. Não foram lavrados autos de infração. Além das operações,
foram instaladas armadilhas fotográficas para detectar ilícitos, úteis especialmente sob as condições
provocadas pela pandemia do novo coronavírus. A ESEC Taiamã encontra dificuldades para execução e
planejamento das ações de fiscalização pela falta de chefia titular.
30.Isto posto considerando os fatos aqui registrados não há que se falar em omissão deste ICMBio na atuação
em suas áreas de competência, conforme pode-se verificar as Unidades de Conservação Federais estão
seguindo com a execução dos planejamentos a na implementação das estratégias de proteção e mesmo durante
o período de pandemia. 
37.Acrescente-se, ainda, por relevante, trechos da manifestação proferida pela Consultoria-Jurídica do
Ministério do Meio Ambiente – Informações n. 00253/2020/CONJU-MMA/CGU/AGU, anexa aos autos – que
refuta, pontualmente, os argumentos da autora:
i) Aumento do desmatamento:
11. Inicialmente, é importante esclarecer que, quanto ao aumento do desmatamento, isso jamais pode ser
imputado à atuação da atual gestão do Ministério do Meio Ambiente. No item 4.2 da  Nota Técnica nº
644/2020-MMA (NUP:seq.36, 0629966) foi feita uma explanação detalhada sobre o assunto, demonstrando a
ausência de vinculação nesse sentido, e, em suma, além das ações implementadas pela Pasta no combate ao
desmatamento, que houve um decréscimo ao longo dos anos de aproximadamente 50% do quantitativo de
pessoal da fiscalização do IBAMA que coincide temporalmente com o crescimento dos índices de desmatamento
na região amazônica (2012), que o auxílio das Policiais Militares dos Estados da região amazônica passou a
ser peremptoriamente recusado, repercutindo de forma negativa na fiscalização, que, apesar do déficit de
agentes ambientais, a fiscalização empreendida pelo IBAMA tem se mantido em patamares razoáveis e em
harmonia com a média dos anos anteriores, revelando-se descabida qualquer alegação em sentido contrário, e
que o combate ao desmatamento ilegal envolve uma série de fatores que identifiquem as causas próximas e
remotas que funcionam como estrutura de incentivos na coletividade, sendo este o papel da elaboração,
condução e gestão do Ministério do Meio Ambiente.
ii.Inexecução orçamentária:
13.Sobre a acusação de inexecução orçamentária, a Secretaria-Executiva do MMA, na Nota Informativa nº 
1824/2020-MMA, ao apresentar um gráfico com as despesas discricionárias da Pasta entre os anos de 2015 a
2020, esclareceu que os valores empenhados por este Ministério sempre estão muito próximos ao limite
autorizado para empenho e que no ano de 2019 houve uma situação atípica, que levou a um percentual menor,
mas ainda assim, bastante positivo, no montante de 88%, em razão da abertura de crédito especial, em favor do
IBAMA, no montante de R$ 280,0 milhões de reais, provenientes de Decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF 568). Destacou ainda que
houve em 2019 a efetivação do maior volume de empenhos da série histórica, ou seja, R$ 944,7 milhões de
reais, montante 17,9% maior que o volume empenhado em 2018, que era, até então, o valor máximo
empenhado.
(...)
14.A mencionada Secretaria apresentou também gráficos que, segundo ela, demonstram que a soma dos valores
orçamentários do IBAMA e do ICMBio revela que o percentual empenhado, por essas unidades representava
65,9% do total empenhado, em 2015, chegando a 89,4%, em 2019, o que denota a priorização que essas
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unidades receberam por parte da Gestão Central deste Ministério, e que, em 2020, de todo o valor já
empenhado pelo MMA, 85,8% está concentrado naquelas duas Autarquias, que são a linha de frente na
implementação das políticas públicas para a preservação e a conservação do meio ambiente.
iii. Combate ao desmatamento - PPCDAm (Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento na
Amazônia Legal):
21.Sobre as ações que vem sendo adotadas pelo MMA como política de combate ao desmatamento, a Secretaria
da Amazônia e Serviços Ambientais do MMA, no Despacho nº 35161/2020-MMA, esclareceu o que se segue:
Referente à implementação de planos de combate e prevenção do desmatamento ilegal, esta secretaria
informa que, em 2019 reestruturou-se, a Comissão de Controle do Desmatamento Ilegal e recuperação da
vegetação Nativa – CONAVEG, conforme Decreto nº 10.142/2019 e foi elaborada a nova estratégia para a
política de combate ao desmatamento, discutida com os parceiros e estados, a qual foi lançada pelo Ministro
contemplando os seguintes eixos: regularização fundiária, ordenamento territorial e Zoneamento Ecológico
Econômico - ZEE, pagamento por serviços ambientais – PSA e Bioeconomia, além do eixo de comando e
controle. Ainda o Plano integra ações em todo território nacional com base em três temas transversais:
Ambiente de Negócios, Inovação e Financiamento.
Tal estratégia serviu de base para a preparação do novo Plano de Controle do Desmatamento Ilegal e
Recuperação da Vegetação Nativa aprovado pela CONAVEG em reunião realizada em 23 de abril do corrente
ano.
Destaca-se que uma das principais estratégias apresentada no Plano é a remuneração e reconhecimento de
quem vive e protege as florestas. O novo plano unifica os planos anteriores (PPCDAM, PPCerrado e
Planaveg) que tratavam do desmatamento ilegal, incêndios florestais e da recuperação da vegetação visando
promover uma melhora significativa no ambiente de negócios poderá reverter a lógica do desmatamento
ilegal, fomentando atividades legais e formais, alterando por completo o contexto de uma dada região. Além
disso, articular e facilitar a combinação de investimentos de impacto, e promover a inovação de ponta ou
mesmo a básica, simultaneamente, contribuirão para acelerar a implementação deste plano em todos seus
eixos, que são: superar os desafios de regularização fundiária, promover o ordenamento territorial, impulsionar
o desenvolvimento econômico inclusivo a partir da produção sustentável fomentando a bioeconomia e o
pagamento por serviços ambientais, promover a recuperação da vegetação nativa e manter e aprimorar o
comando e controle com tolerância zero às ações ilegais e ilícitos ambientais, tais como os incêndios florestais,
bem como promover a adequada distinção entre desmatamento legal e ilegal.
Esclarece-se que no período que antecedeu a publicação do novo Plano houve a aplicação dos planos
anteriormente vigente, onde continuou-se perseguindo os objetivos inerentes aos eixos temáticos presentes do
PPCDAm e PPCerrado (I. Ordenamento Fundiário e Territorial; II. Monitoramento e Controle ambiental;
III. Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; e IV. Instrumentos Econômicos e Normativos) e
trabalhou-se em uma transição para o novo Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, tendo em
vista que a quarta fase do antigo Plano PPCDAM não atingiu os seus resultados, conferindo o total de 9.762
km², conforme informação oficial do PRODES. O balanço da 4ª Fase do PPCDAM e do PPCerrado e novo
Plano de Controle do Desmatamento Ilegal e
Recuperação da Vegetação Nativa estão disponíveis em: www.mma.gov.br
Importante mencionar que não houve descontinuidade entre o PPCDAm e o novo Plano, que é um importante
instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, conforme prevê o art. 6º, inciso III, da Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009. A proposta do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, com
uma nova nomenclatura, decorre do exercício da competência do Comissão Executiva para Controle do
Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto nº
10.142, de 2019.
O controle ao desmatamento ilegal e queimadas é realizado de forma conjunta e integrada entre Forças
Armadas (GLO Ambiental), Ibama, ICMBio, FUNAI, Policial Federal e outros órgãos inteligência e
fiscalização do Governo Federal. No ano de 2020 ocorreu a implementação da GLO, com a Operação Verde
Brasil -2, que realiza uma força tarefa na Amazônia. Com a publicação do Decreto nº 10.341/2020 iniciou-se
a ação conjunta dos órgãos de defesa, segurança e meio ambiente no combate ao desmatamento ilegal e
incêndios florestais. Já foram realizadas reuniões de articulação e ações diretas nos locais.
Ainda, sobre o tema incêndios florestais e queimadas, foi elaborado pelo MMA e publicado o Decreto nº 10.424,
de 15 de julho de 2020, que que determina a suspensão da permissão do emprego do fogo no território nacional
pelo prazo de cento e vinte dias. Todas essas atividades se alinham na competência do MMA como articulador e
coordenador das políticas de combate ao desmatamento e incêndios florestais.
Assim, cabe esclarecer que as medidas em implementação por parte desta Secretaria estão sendo executadas
para o cumprimento dos normativos vigentes.
22.Os relatos acima deixam claro que o Ministério do Meio Ambiente vem atuando em várias frentes para o
combate ao desmatamento ilegal, contrariando a alegação da parte autora de que a União está sendo omissa
diante do referido problema. Também demonstram que foi editado o Plano Nacional para Controle do
Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-2023 (mencionado no item 12), o qual
incorpora os planos anteriores (PPCDAm, PPCerrado e Planaveg). Assim, não deve prosperar o pedido para
que "o Governo Federal retome imediatamente a elaboração e implementação do PPCDAm – Plano de Ação
para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, desmontado no governo atual, e apresente,
em até 60 dias, Planos de Prevenção e Controle de Desmatamento para todos os demais biomas".
23.Outro exemplo de medida administrativa adotada na busca da redução das queimadas, no ano de 2019, foi a
publicação do Decreto nº 9.992, de 28 de agosto de 2019, que suspendeu a permissão do uso do fogo no
território nacional pelo prazo de 60 dias, contado da data de sua publicação. Neste ano, está em vigor o
Decreto nº 10.424, de 15 de julho de 2020, que também suspendeu a permissão do uso do fogo pelo prazo de
120 dias.
iv) Ações judiciais e diversas outras medidas para a preservação das florestas:
32. Para garantir a reparação dos danos ambientais causados por infratores, recentemente, a Advocacia-Geral
da União, por meio da Força Tarefa em defesa da Amazônia, ajuizou 27 ações civis públicas, cobrando R$
893.000.000 (oitocentos e noventa e três milhões) de desmatadores da Amazônia Legal, além de 45 outras ações
anteriormente ajuizadas. Com isso, a AGU  já requereu a título de reparação ambiental  valores que totalizam
R$ 2,2 bilhões.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
O

 5
4

Em
: 2

5/
12

/2
02

0 
- 1

4:
33

:3
4



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/556945301

https://sapiens.agu.gov.br/documento/556945301 25/26

(...)
34.Além do trabalho imediato de combate aos incêndios florestais, diversas outras medidas vêm sendo
desenvolvidas pela Pasta para a preservação das florestas. Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente
instituiu recentemente, por meio da Portaria nº 288, de 2 de julho de 2020, o Programa Nacional de
Pagamentos por Serviços Ambientais - Floresta+, a fim de fomentar o mercado privado de pagamentos por
serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa e a articulação de políticas públicas
de conservação e proteção da vegetação nativa e de mudança do clima (art. 2º).
 (...)
35. Nesse contexto, foi editada a Portaria n° 518, de 29 de setembro de 2020, instituindo a modalidade
Floresta+ Carbono, no âmbito da Portaria MMA nº 288/2020 e conforme o inciso I do caput do artigo 41 da
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com o objetivo de incentivar o mercado voluntario, público e privado, de
créditos de carbono de floresta nativa.
(Destaques do original)

 
27. Resta demonstrado, portanto, diante de todos os dados técnicos apresentados, que não há como se afirmar ter havido
inércia do Presidente da República, de modo a se lhe imputar providência administrativa que ainda não tivesse sido por ele adotada e
que poderia ser judicialmente suprida, muito menos inércia normativa, a ensejar a via do controle de constitucionalidade por omissão.

 
28. Importante ainda destacar que as ações ambientais não possuem prazos estabelecidos na Constituição Federal, bem
como que a Administração Federal está a adotar múltiplas providências voltadas à proteção do meio ambiente.

 
29. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, repise-se, não é instrumento idôneo para demonstração de
descontentamento ou de irresignação com o conteúdo das ações governamentais. Entender de forma diversa, seria subverter a ratio do
instituto constitucional.

 
30. Existindo, como no caso concreto, a realização de ações governamentais efetivas, a ação se mostra manifestamente
improcedente, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade.

 
IV – CONCLUSÃO
 

31. Diante do exposto, considerando a natureza objetiva da presente ação e a ausência de qualquer ato que possa
configurar omissão constitucional, bem como a adoção de medidas concretas por parte do Presidente da República no que concerne à
defesa do meio ambiente, conclui-se que a petição inicial proposta deverá ser rejeitada, por conta da inexistência da omissão normativa
veiculada na exordial, bem como, para o caso improvável de superação do obstáculo apontado, no mérito, o pedido autoral é de ser
julgado improcedente, uma vez que não há omissão de medidas voltadas à proteção do meio ambiente.

 
32. São esses, Senhor Consultor-Geral da União, os elementos e considerações que, a título de informações,
sugerimos sejam apresentados ao Supremo Tribunal Federal.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 24 de dezembro de 2020.
 
 

RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADA DA UNIÃO

CGU/AGU
 
 

DENNYS CASELLATO HOSSNE
CONSULTOR DA UNIÃO

CGU/AGU
 
 
ANEXOS:

INFORMAÇÕES n. 00208/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU
INFORMAÇÕES n. 00537/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU
NOTA SAJ 281/2019/CGIP/SAJ/SG/PR
NOTA INFORMATIVA N. 59/2020/VPR-ASJUR e anexos, fornecidos para instruir a ADPF 744
INFORMAÇÕES n. 00268/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU ofertadas na ADPF 760 e  seus anexos

 
 
Notas

1. ^ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 1.289.

2. ^ MARINONI, Luiz Guilherme. O Sistema Constitucional Brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang; ____; MITIDIERO, Daniel.
Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.241-1.242.

3. ^ BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 237,
238 e 244
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4. ^ EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS.
6º, 23, INC. V, 208, INC. I, e 214, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA INÉRCIA ATRIBUÍDA AO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA ERRADICAR O ANALFABETISMO NO PAÍS E PARA IMPLEMENTAR O ENSINO
FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO E GRATUITO A TODOS OS BRASILEIROS. 1. Dados do recenseamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram redução do índice da população analfabeta, complementado pelo aumento
da escolaridade de jovens e adultos. 2. Ausência de omissão por parte do Chefe do Poder Executivo federal em razão do
elevado número de programas governamentais para a área de educação. 3. A edição da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional) e da Lei n. 10.172/2001 (Aprova o Plano Nacional de Educação) demonstra atuação do Poder
Público dando cumprimento à Constituição. 4. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão improcedente. (ADI
1698 / DF - Relatora:  Min. CÁRMEN LÚCIA. Tribunal Pleno. Dje 067, div. 15/04/2010, pub. 16/04/2010).

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por DENNYS CASELLATO HOSSNE, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 556945301 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais: Signatário (a): DENNYS CASELLATO HOSSNE. Data e Hora: 24-12-2020 09:50. Número de Série:
65607654994149888375490052149. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

GABINETE 
SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12 ANDAR - AGU SEDE I FONE (61) 2026-8557 BRASÍLIA/DF 70.070-030

 
DESPACHO n. 01040/2020/GAB/CGU/AGU

 
NUP: 00688.000914/2019-15 (REF. 0027832-55.2019.1.00.0000)
INTERESSADOS: REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS
ASSUNTO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO Nº 54

 
 

1. Aprovo as INFORMAÇÕES n. 00280/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU, da lavra do Dr. Dennys
Casellato Hossne, Consultor da União.

 
2. Submeto-as à apreciação do Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União.

 
Brasília, 24 de dezembro de 2020.
 

(assinado eletronicamente)
GIORDANO DA SILVA ROSSETTO

Advogado da União
Consultor-Geral da União Substituto

 
 

Documento assinado eletronicamente por GIORDANO DA SILVA ROSSETTO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 557100660 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GIORDANO DA SILVA
ROSSETTO. Data e Hora: 24-12-2020 12:18. Número de Série: 17347821. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

 

PROCESSO Nº 00688.000914/2019-15 (REF. 0027832-55.2019.1.00.0000) 
ORIGEM: STF - Mensagem nº 125/2020, de 23 de dezembro de 2020. 
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 54 
 
 

Despacho do Advogado-Geral da União Substituto nº 626 
 
 
 

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União Substituto, para 
os fins e efeitos do art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 
1993, as anexas INFORMAÇÕES nº 00280/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU, 
elaboradas pelo Consultor da União Dr. DENNYS CASELLATO HOSSNE. 

 
Brasília,  24  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 

FABRÍCIO DA SOLLER 
Advogado-Geral da União Substituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICIO DA 
SOLLER:912223979
00

Assinado de forma digital por FABRICIO DA 
SOLLER:91222397900 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34028316000103, 
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, 
cn=FABRICIO DA SOLLER:91222397900 
Dados: 2020.12.24 15:13:21 -03'00'
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