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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF/CONJUR-MMA

 
INFORMAÇÕES n. 00208/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
Processo Administrativo Eletrônico (NUP) nº 00744.000245/2019-51. 
Interessado/Consulente/Demandante: Coordenação Geral de Atuação Estratégica da Secretaria-Geral de
Contencioso da Advocacia-Geral da União. 
Assunto: Solicitação de subsídios fáticos e jurídicos para manifestação do Advogado-Geral da União no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 54. ADO requerida pela Rede Sustentabilidade junto
ao Supremo Tribunal Federal em face de supostas omissões do Sr. Excelentíssimo Presidente da República Jair
Messias Bolsonaro e do Sr. Excelentíssimo Ministro de Estado do Meio Ambiente Ricardo Salles.
 

I - Relatório
 
1. Trata-se do Ofício nº 00100/2019/DAE/CGAE/SGCT/AGU, encaminhado pela Coordenação

Geral de Atuação Estratégica da Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União a esta Consultoria
Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente - CONJUR/MMA, solicitando subsídios fáticos e jurídicos que
viabilizem a manifestação do Advogado-Geral da União na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº
54, demanda formulada pela Rede Sustentabilidade junto ao Supremo Tribunal Federal, pretendendo suprir
supostas omissões imputadas ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e
ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente Ricardo Salles, no que tange à temática do
desmatamento da Amazônia. 

 
2. O feito eletrônico veio instruído com: a) vinculação ao processo administrativo eletrônico

principal, de nº 00688.000914/2019-15 (seq. 0); b) ofício de demanda (seq. 1); c) petição inicial (seq. 2). 
 
2.1. Compulsando com detença a peça proemial, tem-se que se trata de Ação Direta de

Inconstitucionalidade por Omissão, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, proposta pelo partido político Rede
Sustentabilidade em face de supostas omissões inconstitucionais imputadas ao Excelentíssimo Sr. Presidente da
República Jair Messias Bolsonaro e ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente Ricardo Salles,
com o fito de concretizar os artigos 23, incisos VI e VIII, e 225, caput, §1º, incisos VI e VII, todos da CRFB/88.

 
2.2. No item fático, a requerente historia a questão do desmatamento no bioma Amazônico e

elenca políticas públicas que julga importantes para a região. Inicia afirmando que a União instituiu em 2003 e
2004, respectivamente, o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial - Amazônia Legal e a Comissão
Executiva do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, buscando a defesa
do referido bioma, o que viabilizou, entre 2004 e 2010, o lançamento e implementação de duas fases do Plano de
Combate ao Desmatamento da Amazônia, "que resultaram em importantes avanços na luta contra a destruição na
Amazônia". Segue discorrendo que, entre 2004 e 2015, a taxa de desmatamento foi reduzida em 79%, contudo,
voltou a crescer em 2015, "período no qual se verificou um aumento expressivo quando comparado com anos
anteriores, o que, em grande parte, se deveu às mudanças no Código Florestal em 2012 (....)". Ato contínuo, aduz
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que, em que pese ainda não haver o levantamento anual fornecido pelo PRODES, a sondagem em tempo real feita
pelo Deter apontou que julho/2019 "trouxe a maior perda em um mês desde 2015". 

 
2.3. Segue discorrendo que o Poder Executivo Federal teria reconhecido um aumento no

desmatamento, "mas tenta desacreditar os dados apresentados pelo INPE, que goza d corpo científico
extremamente preparado e é reconhecido internacionalmente.". Segundo argumenta em relação ao INPE, o
Governo Federal, ao "invés de tomar medidas concretas para o combate ao desmatamento na Amazônia, tratou de
exonerar o responsável pelo Instituto de pesquisa e de estabelecer que tais dados devem passar por degraus antes
de serem publicados (....)".

 
2.3.1. Ainda nesta temática de dados, afirma que o Sr. Presidente da República ironiza a situação,

luta contra dados e sofre "do que cientistas classificaram como 'cegueira vegetal', em sua forma exacerbada, afinal
é dela a frase de que a questão ambiental só importa 'aos veganos que comem só vegetais'". 

 
2.3.2. Ainda, impreca que os dados do INPE não são isolados, posto que confirmados pela ONG

Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia).    
 
2.3.3. A narrativa segue expondo que um dos perigos do aumento do desmatamento é o "ponto de

inflexão" ou "ponto de ruptura" e que tal situação estaria caracterizada segundo pesquisadores "se 20% a 25% da
extensão original da floresta for desmatado, sendo que atualmente a perda está em torno de 16% a 17%", o que
teria o condão alterar o clima da região. 

 
2.4. No campo das relações internacionais da República Federativa do Brasil, a promovente

sustenta que o aumento do desmatamento pode prejudicar o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União
Europeia. No mesmo sentido, a Alemanha e a Noruega suspenderam o repasse de recursos financeiros e o Sr.
Presidente teria demonstrado "desapreço com tais contribuições ao afirmar que o Brasil não precisa do dinheiro da
Alemanha para preservar a Amazônia. Quanto ao corte no repasse pela Noruega, o mandatário indicou que a
Noruega não é exemplo para o Brasil e que este país aplicasse o valor para reflorestar a Alemanha". Também
menciona que o Brasil, com o desmatamento citado, estaria a descumprir a Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas, mormente o objetivo 15.2. 

 
2.5. Ato contínuo, discorre que o Brasil integra o Consumer Goods Forum e que tal instância

adotou o compromisso de desmatamento zero a partir de 2020, cenário este que, segundo a requerente, o Brasil não
atenderia, prejudicando assim sua economia. 

 
2.6. A narrativa segue expondo, ainda, que as ações do Ministério Público Federal, por meio do

ajuizamento de mais de 1.000 ações civis públicas, não são suficientes para exigir reparação ante o desmatamento
da região, uma vez que "(...) a responsabilização posterior não é suficiente.", sendo necessário que "(....) o
Executivo assuma sua posição de garante no que toca ao impedimento do desmatamento na Amazônia". 

 
2.7. A requerente demonstra preocupação com o caso, chamando a atenção para inúmeras notícias

e publicações da mídia nacional e internacional, tais como os veículos "The Economist", "Veja", "Exame", etc.
Também afirma que a situação é "periclitante" para o agronegócio brasileiro, invocando falas da Senadora Katia
Abreu, do ex-Senador Blairo Maggi e do pecuraista Mauro Lúcio Costa (consultor e ex-presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Paragominas  - PA).

 
2.8. No que tange aos efeitos do desmatamento, colacionou imagens da fumaça que encobriu a

cidade de São Paulo, fazendo com que às 15h a megalópole estivesse já escura. 
 

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
8



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023

https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023 3/15

2.9. Também junge a temática do desmatamento às queimadas, discorrendo que, segundo pesquisa
do Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia - IPAM, a "concentração de incêndios florestais em áreas recém-
desmatadas e com estiagem brande representa um forte indicativo do caráter intencional dos incêndios: limpeza de
áreas recém-desmatadas".  

 
2.10. Na fundamentação jurídica, discorre sobre sua legitimação ativa, o cabimento da presente

ADO,  a necessidade de concretização dos artigos 23, incisos VI e VII; 170, inciso VI; 186, II; 200, VIII, todos da
CRFB/88. Aduz ainda que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é classificado como um direito de terceira
dimensão e dotado de status formal e material. Sustenta que a política governamental de combate ao desmatamento
tem sido "inexistente ou ínfima", pois o "Chefe do Executivo" dá sinais ao mercado de que o desmatamento é bom
e que promoverá o desenvolvimento do País", bem como em suas propostas de campanha afirmava que "o
agricultor e suas famílias devem ser os gestores do espaço rural". Afirma que a política brasileira de utilização de
padrão extensivo (do ponto de vista espacial) e intensivo (do ponto de vista dos recursos naturais) de uso do solo
não é sustentável e que "diversas pesquisas apontam para a possibilidade de redução do desmatamento com
crescimento econômico".

 
2.11. Especificamente em relação ao art. 225, §1º, inciso VI, aduz que tal dispositivo deve ter o

condão de exigir condutas que promovam a conscientização pública para a preservação do meio ambiente,
contudo, as manifestações do Presidente da República laboraiam em sentido contrário. Já em relação ao citado
inciso VII, alusivo à proteção da flora, o Presidente da República e o Ministro do Meio Ambiente estariam
evitando "adotar qualquer tipo de ação no sentido de proteger a floresta amazônica" e que "quando
confrontado com os alertas, tais gestores da coisa pública alegam que a sistemática dos alertas é que deve ser
mudado e não atacam o problema de frente, matendo-se inertes enquanto a maior floresta tropical do mundo é
dizimada". 

 
2.12. Ainda na súmula jurídica, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça para indicar que

"a omissão do Estado no seu dever de fiscalizar e proteger o meio ambiente enseja responsabilidade civil, quando
tal omissão for responsável por concretizar ou agravar o dano causado". 

 
2.13. Afirma que a Corte Suprema de Justiça da Colômbia "já julgou caso idêntico pelo qual foi

ordenado que o Presidente da República, Ministro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de
outras autoridades, que nos '4 meses seguintes formulassem um plano de ação de curto, médio e longo prazo que
reverta a taxa de desmatamento na Amazônia'". e que tal deveria servir como parâmetro para a presente ação. 

 
2.14. Ao fim, pediu, textus: 
 

Ante todo o exposto, requer o conhecimento e processamento da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade por omissão e postula para que: 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
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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. Nesta hipótese, requer: a) A concessão
de medida cautelar pelo relator, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do artigo 5º,
§ 1º, da Lei nº 9.882, de 1999; b) A oitiva da autoridade responsável pelo ato questionado,
bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo
comum de cinco dias, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882, de 1999; c) O julgamento
pela procedência da ADPF, confirmando a cautelar, para declarar a inconstitucionalidade
da omissão dos requeridos, nos mesmos termos do pedido no item 4, acima. 7 – Seja
ouvido o Advogado-Geral da União para ofertar manifestação na presente ADO; 8 – Seja
ouvida a Procuradora-Geral da República para ofertar manifestação na presente ADO.
 

3. Recebido o feito nesta CONJUR/MMA, imediatamente exarou-se a COTA n.
00326/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU (seq 4) determinando a instrução do feito pela Diretoria de Florestas da
Secretaria de Biodiversidade deste Ministério Ambiental - DFlor/Sbio/MMA, pela Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração - SPOA/MMA, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 

 
4. Em resposta, o IBAMA informou que sua manifestação encontra-se no Processo Administrativo

Eletrônico (Sei!) nº 00744.000245/2019-51 (seq. 8). O acesso ao processo foi disponibilizado na certidão da seq.
16. Após, juntou-se ainda o Despacho nº 5798181/2019-CGFIS/DIPRO (seq. 20). 

 
4.1. Em devolutiva, o ICMBio remeteu o despacho interlocutório da seq. 15, acompanhado do doc.

da seq.16, detalhando ações de fiscalização alusivas ao desmatamento na Amazônia. 
 
4.2. Em complemento, o ICMBio disponibilizou o link da seq. 17, contendo processo

administrativo com mais informações quanto ao tema, sobretudo cópia de Acordo de Cooperação Técnica firmado
entre o ICMBio e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, com a interveniência da União/Ministério
do Meio Ambiente, visando a implementação do programa Areas Protegidas da Amazônia - ARPA. 

 
4.3. A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA/MMA apresentou

resposta por meio da Nota Informativa nº 1311/2019-MMA (seq.18). 
 
4.4. A Diretoria de Florestas da Secretaria de Biodiversidade respondeu a Cota por meio da NOTA

INFORMATIVA nº 1323/2019-MMA (seq.18). 
 
5. Após, os autos retornaram à CONJUR/MMA.
 
6. É o relatório. Passo à apreciação jurídica. 
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II - Fundamentação Jurídica 
 
7. Conforme as razões doravante expostas, a ADO em proscênio é manifestamente incabível e, se

eventualmente conhecida, deve ser julgada improcedente.
 
II.1. Do manifesto incabimento da ADO em proscênio 
 
8. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para além de consagrar uma miríade

de direitos e garantias, individuais e coletivos, teve a sensibilidade e cautela de prever, como reverso da
fundamentalidade do quanto enunciado e garantido, mecanismos idôneos para combater omissões capazes de
fulminar todo o plexo normativo erigido no maior documento do Estado Brasileiro. Um destes instrumentos
capazes de rechaçar esse fenômeno da "erosão da consciência constitucional"[1], afastando a desvalorização
funcional da Norma Normarum,, e que interessa ao caso dos autos, é a ADO.     

 
9. Supedaneada no §2º do art. 103 da CRFB/88, a ADO pode ter por objeto omissões legislativas

ou administrativas e, no caso dos autos, trata-se desta última. No intuito de normar o texto constitucional,
esclarecendo o requerimento da ADO em sede de controle de constitucionalidade, a Lei nº 9.868/99, disponente
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal, recebeu, por meio da Lei nº 12.063/2009, todo um novo capítulo - o Capítulo
II-A - para minudenciar a ADO. Nesta senda, o art. 12-B tratou do conteúdo da petição inicial, textus: 

 
Art. 12-B.  A petição indicará: (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
I - a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever
constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa;
 (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
II - o pedido, com suas especificações. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
Parágrafo único.  A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o
caso, será apresentada em 2 (duas) vias, devendo conter cópias dos documentos
necessários para comprovar a alegação de omissão. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).
 
 

10. Se é certo que em relação ao pedido da ADO e às conseguintes providências que podem ser
adotadas pela Corte no caso de omissões legislativas havia um busílis quanto à (im)possibilidade de determinação
da prática de providências concretas que sanassem diretamente a omissão - caso em que o STF inclinou-se apenas
pela cientificação da mora legislativa -, no caso da ADO que tem por fundamento a omissão administrativa, a
própria CRFB/88, no art. 103, §2º, in fine, deixou clara a viabilidade da assinalação de prazo ao órgão
administrativo para tornar efetiva a norma constitucional. 

 
10.1. Ora, autorizada na própria CRFB/88 a possibilidade de imposição de prazo para adoção de

medidas concretas aptas à sanação de omissões inconstitucionais, o pedido formulado pelo requerente da ADO
deve ser minudente, específico e a medida rogada deve ser aquela apropriada para fazer cessar o estado de inércia
violador da Constituição, não apenas porque o regramento processual ordinário impõe uma delimitação do
requisito-pedido (ex: CPC, art. 319, inciso IV), mas porque, no caso de uma ADO, estar-se-ia a transformar o
Poder Jurisdicional, caso afirme a inconstitucionalidade por omissão do quanto narrado nos autos, num verdadeiro
formulador, coordenador e harmonizador da política pública ambiental alusiva ao desmatamento, papel este que
não é atribuído a este centro de funções. Eis o motivo pelo qual se impende analisar com maior rigor o pedido
meritório da presente ADO. 
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10.2. Neste norte de ideias, debruçando-se com detença sobre os pedidos formulados pela
requerente, tem-se que esta rogou a procedência da demanda para impor que "(...) o Presidente da República e o
Ministro de Estado do Meio Ambiente promovam ações concretas no sentido de coibir o desmatamento na
Amazônia" c/c "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.". Ou seja, de modo clarividente,
solar, ostensivo, a parte requerente não precisa qual a medida concreta que sana a suposta omissão
inconstitucional. Em outras palavras, não apresentou pedido específico capaz de, uma vez reconhecida
eventual omissão, viabilizar que o Tribunal imponha medidas concretas ou afirme quais medidas concretas
devem ser realizadas no prazo fixado. Tem-se, unicamente, um pedido genérico de providências
administrativas, com, inclusive, a utilização do termo "A EXEMPLO" de medidas que cita, o que confirma
irrefutavelmente o caráter genérico do pedido.

 
11. Deste modo, resta flagrantemente violado o inciso II do art. 12-B da Lei nº 9.868/99, pois o

pedido é genérico e não contém as especificações necessárias para que o Tribunal sequer admita o processamento
da ADO dos autos. 

 
12. Idêntica linha, no sentido da inadmissibilidade de pedido genérico configurado por súplica

imprecisa, foi a seguinte decisão objeto de ampla divulgação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal,
senão vejamos, in verbis e com grifos nossos: 

 
 

Sexta-feira, 19 de outubro de 2018 - Inviável análise de pedido de ADO sobre aplicação
de recursos do FUST
 
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu
liminarmente a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 37, na qual o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apontava suposta omissão
administrativa do presidente da República e da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) na aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST) em suas finalidades, conforme prevê a Lei 9.998/2000. 
Para a entidade, a omissão consistiria na falta de providências de índole
administrativa, relativas à definição, pelo Ministério das Comunicações, dos programas a
serem financiados com os recursos do FUST, e na efetiva destinação orçamentária, pela
Anatel, dos valores necessários ao financiamento de tais programas. Para a OAB, ao não
aplicar os recursos do FUST em suas finalidades, a Anatel e o Ministério das
Comunicações estariam tornando “ineficazes” as normas constitucionais que asseguram
direitos fundamentais da população à comunicação e à informação, ao tratamento
isonômico e à proteção ao consumidor.
Em sua decisão, o ministro Lewandowski afirma que, a despeito da extensa e relevante
argumentação feita pela OAB na petição inicial da ação, a entidade não se desincumbiu do
ônus de apontar a norma constitucional que deixou de ser viabilizada por ausência de
medidas concretas do Poder Público destinadas a torná-la efetiva. “Ao deixar de indicar a
omissão inconstitucional quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar sobre
a universalização das telecomunicações, ou quanto à adoção de providências de índole
administrativa às quais estariam obrigados o Presidente da República e a Agência
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Nacional de Telecomunicações, a petição inicial não atendeu ao artigo 12-B, da Lei
9.868/1999”, afirmou.
O dispositivo da Lei das ADIs prevê que, na proposição de ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, a petição inicial deve indicar a omissão inconstitucional
total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à
adoção de providência de índole administrativa e o pedido, com suas especificações,
devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão.
A inicial da ADO foi indeferida com base no artigo 12-C da Lei 9.868/1999, que autoriza
o relator a fazê-lo quando a petição inicial for inepta, não fundamentada ou
manifestamente improcedente.
VP/CR
Processos relacionados ADO 37

 
13. A mesma decisão segue na linha de que quando "(...) não é possível extrair diretamente do

texto constitucional a obrigação de legislar ou de adotar medidas administrativas necessárias para viabilizar norma
ou comando da própria Constituição Federal (...)" não cabe a ADO. E é também o caso dos autos. A CRFB/88 em
nenhum momento determina a adoção, como medida idônea para o combate ao desmatamento Amazônico, as
parcas medidas arroladas "exemplificativamente" no genérico pedido da inicial, como "execução integral do
orçamento dos órgãos ambientais", "contratação de pessoal para as atividades de fiscalização ambiental na
Amazônia" e "Apresentação de plano de contingência para edução do desmatamento aos níveis encontrados em
2011, ou menores, e seu efetivo cumprimento em período razoável". 

 
14. Por estas razões, manifesto é o incabimento da presente ADO já em razão do excessivo caráter

genérico do pedido. Mas sigamos ainda quando à impossibilidade de processamento. 
 
15. Os pedidos 2 e 3 da inicial (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) também comprometem o processamento da presente ADO, senão vejamos. 

 
16. Rogar ao Supremo Tribunal Federal, em sede de ADO, que as autoridades indicadas acima

informem se e quais medidas administrativas foram adotadas para o combate ao desmatamento é infirmar a própria
alegação de omissão, pois, se se pede a revelação do que foi feito, como se afirma que houve uma omissão
inconstitucional? Trata-se de pedido que tem o condão de infirmar o próprio interesse de agir, prejudicando assim o
regular processamento da demanda. 

 
17. Ainda quanto ao ponto, a requerente pretende acionar a Jurisdição Constitucional do STF para

que haja uma determinação de exibição de documentos? Ora, tal pedido pode ser obtido, perfeitamente, junto às
repartições competentes, por simples exercício do direito de petição (CRFB/88, art. 5º, XXXIV, alínea "a") e estas
têm o dever de apresentar resposta. Lado outro, quem pretende, judicialmente, obter documentos para, apenas
então, verificar ou não determinado fato, deve-se valer da epitetada "exibição de documentos", e não de uma ação
direta de inconstitucionalidade por omissão (!!!). Logo, houve manifesta utilização de medida processual
equivocada. 

 
18. A via eleita pela requerente é tão inadequada que pedidos de "determinar a adoção de

providências de índole administrativa (...) 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
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cumprimento em período razoável, sob pena de responsabilidade pessoal do Ministro e do Presidente da
República." são típicos de demandas subjetivas coletivas (em contraposição à natureza objetiva da ADO) que,
até mesmo eventual óbice criado pela Administração Federal poderia ensejar a exibição e fornecimento dos
documentos com fulcro nos próprios diplomas que regem a Ação Civil Pública, a Ação Popular, Código de Defesa
do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc etc, todos aplicáveis de modo
subsidiário em razão do diálogo das fontes que rege o microssistema dos direitos e interesses coletivos.

 
18.1. A situação dos autos é tão absurda que sequer é possível a conversão da ADO em ADPF,

conforme pedido na inicial subsidiariamente, porque esta última ação (a ADPF) pressupõe o requisito da
subsidiariedade, o que não resta atendido in casu, afinal, a própria autora afirma que a omissão é passível de
responsabilização, invocando, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ora, se é cabível uma
demanda de responsabilização (perfeitamente manejada via Ação Civil Pública), não há que se falar em
cabimento de ADPF, ante a necessidade do pressuposto da subsidiariedade. 

 
19. Deste modo, flagrante é o incabimento da ADO dos autos. Passa-se, por apreço e amor ao

diletantismo e em obediência aos princípios processuais da eventualidade e da concentração, ao mérito da
demanda. 

 
II.2 - Mérito: Ausência de omissão inconstitucional e o completo desconhecimento do

SISNAMA e da Federação Verde Brasileira de 3º nível por parte da Promovente. 
     
20. Como será demonstrado neste item, a parte promovente busca, injuridicamente, imputar

responsabilidades por supostas condutas omissivas a autoridades que não possuem competência para o quanto
narrado na peça inicial, demonstrando, desta feita, completo desconhecimento do federalismo verde brasileiro de 3º
nível, bem como do funcionamento do SISNAMA.

 
21. A Constituição da República Federativa de 1988 instituiu um federalismo cooperativo de 3º

nível e impôs que a proteção do meio ambiente seja realizada de forma comum pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Neste ponto, o art. 23, incisos VI e VII da CRFB/88, dispositivos invocados como violados
pela requerente, de modo muito claro impõe que todos os entes políticos protejam o meio ambiente, combatam a
poluição em qualquer de suas formas e preservem as florestas, a fauna e a flora. Trata-se de um claríssimo
mandamento constitucional de atuação conjunta de todos os entes da federação na defesa, conservação e
preservação do meio ambiente. Como corolário deste modelo de forma de Estado, a lei que instituiu a Política
Nacional do Meio Ambiente, a Lei nº 6.938/8181, estruturou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)
no art. 6º, sem prejuízo da participação de demais órgãos e entes que lidem com a temática ambiental, pois se trata
de um rol aberto.

 
 
22. O Decreto nº 99.274/2000, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, estatui que

a atuação do SISNAMA efetivar-se-á mediante "articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem"
(art. 14), contudo, a fim de que seja concretizado o mandamento constitucional de eficiência, evitando-se a
sobreposição de competências constitucionais dos integrantes do SISNAMA, a própria Política Nacional do Meio
Ambiente repartiu o dever ambiental de cada qual, interessando destacar ao caso dos autos, os órgão central e
os executores, textus:

 
Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela
proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
(...)

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
8



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023

https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023 9/15

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a
finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política
nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas
competências; (Redação dada pela Lei nº 12.856, de 2013)
 

23. A fim de evitar a sobreposição de competências, gerando uma atuaçõ eficiente, com
economicidade e sustentabilidade, a LC nº 140/2011 foi editada, com fulcro no parágrafo único do mesmo art. 23
da CRFB/88, e, neste diploma complementar, todos os entes políticos continuaram responsáveis pela fiscalização
ambiental - mesmo porque legislar em sentido contrário violaria a própria mens constitutionis. Um simples olhar
sobre os dispositivos da LC nº 140/2011 confirmam esta hipótese, de modo que se torna claramente injurídico
afirmar que "Necessário que o Executivo assuma sua posição de garante no que toca ao impedimento do
desmatamento na Amazônia" (página 8 da inicial). Eis uma premissa equivocadíssima, porque subverte o esquema
organizatório do federalismo brasileiro, tornando ainda mais centrípeta a concentração de poderes na União. No
ponto, impende-se invocar o cânone hermenêutico-constitucional da conformidade funcional ou justeza, segundo o
qual o juiz constitucional deve, ao interpretar a Constituição, evitar soluções que subvertam ou perturbem
o esquema organizatório funcional estabelecido pela própria Constituição, in casu, a atuação comum a todos os
entes políticos, e não só pela União.

 
24. Seguindo, ante a assunção das atribuições da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da

República por este Ministério Ambiental, passou a ser sua responsabilidade o planejamento, coordenação,
supervisão e controle da política nacional e das diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, não lhe
sobejando qualquer atividade executiva, a exemplo do licenciamento ambiental, atos
fiscalizatórios, recuperação de áreas degradadas, ainda que em APP ou reserva legal florestal, lavratura de autos
de infração, etc.

 
25. Considerando isso, no âmbito do SISNAMA, incumbiu ao IBAMA, no âmbito federal, exercer

o poder de polícia ambiental e executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições
federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos
recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do
Ministério do Meio Ambiente, nos termos do art. 2º, incisos I e II da Lei 7.735/1989, com redação dada pela Lei
11.516/2007. Nesta mesma levada, com o advento da Lei 12.856/2013, esta atribuição executória também incumbe
ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, que possui a finalidade de
executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com o
círculo competencial que deve ser interpretado sistematicamente com as disposições da Lei nº 9.985/2000 -
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) - e da Lei nº 11.516/20017.

 
26. Nestes termos, as questões atinentes ao poder de polícia ambiental não incumbem à

União/Ministério do Meio Ambiente, de modo que o Ministro de Estado do Meio Ambiente, enquanto agente
público máximo deste órgão, não possui atribuições para determinar ou obstar atos fiscalizatórios na
Amazônia, tampouco determinar condutas aos agentes das autarquias, posto que entre a Administração
Central e a Administração Indireta não existe subordinação, mas apenas controle por supervisão
ministerial. Desta forma, os atos executórios - conceito que abarca a fiscalização e atos que materializem o
dever-poder de polícia ambiental - são alheios ao círculo competencial deste Ministério Ambiental.

 
27. Vista a questão sob a ótica da Lei nº 13.844/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº

870/2019, especificamente o art. 39, vê-se também que a questão dos autos não incumbe ao Ministério do Meio
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Ambiente, em uníssono ao arquétipo federativo contido na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81),
conforme já exposto supra. A análise do Decreto nº 9.672/2019 tampouco evidencia qualquer relação com a causa
de pedir dos autos.

 
 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;
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:

 

1. Cronograma de atividades
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Atividades/ Marcos
2019 2020
ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Publicação da nova instância de
governança responsável pelo combate ao
desmatamento

X                 

Procedimentos administrativos para
composição da nova comissão X                 

Reuniões da Comissão Executiva  X  X   X   X   X   X  
Levantamento de responsáveis pela
implementação das linhas de ação dos
planos e pelo reporte de indicadores

X X                

Identificação de gargalos e definição de
iniciativas prioritárias para articulação e
fomento mais ativo do DEFLOR

X X                

Boletins de informações sobre o
desmatamento ilegal e supressão da
vegetação autorizada

X   X              

Elaboração de relatório anual de
monitoramento da implementação dos
planos de ação (PPCDAm e PPCerrado)

  X X X             

Aprimoramento da política de
municípios prioritários X X X               

Agenda de interação com estados  X  X   X   X   X   X  
Agenda de interação setorial (a definir)                  

 
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

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
8



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023

https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023 12/15

(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 autoriza ção 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
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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 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

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
8



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023

https://sapiens.agu.gov.br/documento/308276023 14/15

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. 

 
40. Por fim e apenas subsidiariamente, ainda que se vislumbrasse eventual conduta omissiva, há de

se rememorar que as ações que não possuem prazos estabelecidos na própria Constituição, devem
ser operacionalizadas em prazo razoável e, no mundo dos fatos, há de se remorar que o atual Governo assumiu o
comando da Administração Pública Federal apenas em Janeiro/2019, não havendo sequer 9 meses completos de
atuação, lapso temporal este considerado deveras razoável para afastar eventual omissão passível de consequências
jurídicas. 

 
III - Conclusão 
 
41. À luz do exposto, com supedâneo no art. 131 da Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988, na Lei Complementar nº 73/93, na Lei nº 8.906/1994, na Lei nº 13.327/2016, concluo, conforme a
fundamentação supra e no tocante às competências do Ministério do Meio Ambiente, pelo manifesto
incabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 54 e, no mérito, pela improcedência da demanda por
ausência de qualquer omissão imputável ao Ministro de Estado do Meio Ambiente. 
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42. Após apreciação da CMF/CONJUR-MMA, os autos devem retornar ao órgão de

assessoramento demandante do Advogado-Geral da União. 
 
42. À Coordenação-Geral de Matéria Finalística desta CONJUR/MMA. 
 
Brasília, 28/08/2019.
 

OLAVO MOURA TRAVASSOS DE MEDEIROS
ADVOGADO DA UNIÃO

 
[1] Doutrina de Karl Loewenstei n e considerações verificadas na ADI 1484/DF.
 
 

Documento assinado eletronicamente por OLAVO MOURA TRAVASSOS DE MEDEIROS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
308276023 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): OLAVO
MOURA TRAVASSOS DE MEDEIROS. Data e Hora: 28-08-2019 18:35. Número de Série: 13973383. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA - CMF

 
DESPACHO n. 00959/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU

 
NUP: 00744.000245/2019-51 (REF. 00688.000914/2019-15)
INTERESSADOS: REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS
ASSUNTOS:

 
Senhor Consultor Jurídico, 
1. Concordo com as INFORMAÇÕES n. 00208/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU, do

Dr. OLAVO MOURA TRAVASSOS DE MEDEIROS. 
2. À vossa superior consideração. 
Brasília, 28 de agosto de 2019.

THIAGO CÁSSIO D'ÁVILA ARAÚJO
PROCURADOR FEDERAL

COORDENADOR-GERAL DE MATÉRIA FINALÍSTICA
 

DESPACHO 
1. Aprovo as INFORMAÇÕES n. 00208/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU e o Despacho acima. 
2. Ao Apoio, para providências de praxe e para remeter resposta à SGCT. 

SÉRGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY 
ADVOGADO DA UNIÃO 
CONSULTOR JURÍDICO

Documento assinado eletronicamente por THIAGO CASSIO DAVILA ARAUJO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 308276020 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): THIAGO CASSIO DAVILA
ARAUJO. Data e Hora: 28-08-2019 18:38. Número de Série: 17550098346560184696321218862015607413.
Emissor: AC OAB G3.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO EDUARDO DE FREITAS TAPETY, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
308276020 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SERGIO
EDUARDO DE FREITAS TAPETY. Data e Hora: 28-08-2019 18:40. Número de Série: 17139232. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTENCIOSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO 
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO D - 6º ANDAR - CEP: 70.043-900 TELEFONE: (61) 3218-2591

 
INFORMAÇÕES n. 00537/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU

 
NUP: 00688.000914/2019-15 (REF. 0027832-55.2019.1.00.0000)
INTERESSADOS: REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS
ASSUNTOS:

 
 
Trata-se do OFÍCIO n. 00346/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU (sequencial 29),

oriundo da Consultoria-Geral da União, de 27 de agosto de 2019, solicitando manifestação desta Consultoria
Jurídica junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a fim de subsidiar a elaboração de
informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão n. 54 ajuizada pela Rede Sustentabilidade com o escopo de suprir supostas omissões do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro e do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio
Ambiente Ricardo Salles relativas ao desmatamento da Amazônia brasileira, com a adoção de providências
administrativas urgentes.

A Consultoria-Geral da União,  no referido Ofício, aduziu que a manifestação deste Órgão deveria
abarcar as alegações do impetrante que dizem respeito, exclusivamente, ao desenvolvimento do agronegócio, pois
consta na petição inicial que a suposta omissão constitucional por parte do Governo Federal poderia ter
consequências para o agronegócio brasileiro.

Compulsando os autos verifica-se que a ação judicial em tela objetiva, em suma, a concessão de
Medida Cautelar para impor que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República e o Excelentíssimo Ministro do
Meio Ambiente promovam ações concretas para coibir o desmatamento da Amazônia, bem como para que estas
Autoridades informem quantas e quais medidas foram adotadas para o combate ao desmatamento, fornecendo os
dados anuais, para efeito de comparação, relativo às ações de combate ao desmatamento desde o ano de 2011.

No mérito requer basicamente a confirmação da medida cautelar e que seja declarada a omissão
inconstitucional do Presidente da República e do Ministro do Meio Ambiente a fim de que adotem as providências
de índole administrativa para combater o desmatamento na Amazônia, nos termos do art. 103, § 2º, da
Constituição.

Dos fundamentos fáticos elencados na exordial, especialmente os relacionados com a temática
desta Pasta, importa mencionar acerca da alegação de que houve um aumento no desmatamento e que o Poder
Executivo não tomou medidas concretas para o combate e que um dos perigos desse aumento é o chamado "ponto
de inflexão ou ruptura" no qual não seria mais possível recuperar a vegetação, que seria transformada em savana,
importando também em severa alteração climática. 

Aduz que os países da União Europeia já indicaram que se o desmatamento continuar não será
possível finalizar acordo comercial do qual o Brasil ambicionava realizar por meio do Mercosul e assevera que o
Fórum dos Bens de Consumo, Consumer Goods Forum, que reúne 400 empresas do mundo compradores de carne,
soja, óleo de palma, papel e celulose e madeira (nativas e plantadas) anunciou o compromisso de desmatamento

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
8



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/310692560

https://sapiens.agu.gov.br/documento/310692560 2/6

zero a partir de 2020, e, por conseguinte, se o Brasil quiser exportar esses produtos terá que demonstrar que eles
não são oriundos de áreas desmatadas depois de 2009.

Registra que "o mercado está dando sinais claros de que não quer comprar produtos de
propriedades rurais situadas na Amazônia onde haja desmatamento, bem como que a mídia internacional tem dado
grande enfase para o desmatamento pujante que vem sendo assolado o território brasileiro", juntado para tanto
cópia da publicação inglesa The Economist.

Afirma, por fim, que a situação é tão grave que pessoas reconhecidamente favoráveis ao
agronegócio (atividade que já foi apontada pelo IBGE como maior responsável pelo desmatamento das florestas no
país) estão com receio desta omissão do Poder Executivo, o que pode ensejar um futuro tenebroso ao agronegócio.
Registra falas preocupadas acerca da suposta omissão do Poder Executivo da Senadora Katia Abreu, do ex-
Senador Blairo Maggi e do pecuarista Mauro Lúcio Costa (consultor e ex-presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de Paragominas  - PA).

Dos fundamentos jurídicos elencados discorre, em suma, que a ação direta de inconstitucionalidade
por omissão (ADO) tem por finalidade tornar efetivo os artigos 23, incisos VI e VII, e 225, caput e §1º, incisos VI
e VII, da Constituição da República, dever constitucional da União, Estados, Distrito Federal e Município em
proteger o meio ambiente, combater a poluição, além de preservar as florestas, a fauna e a flora, para as presentes e
futuras gerações.

Alega que a doutrina dispõe que o meio ambiente equilibrado é direito fundamental e que teria
status formal, eis que previsto no artigo 225, caput da Constituição Federal, bem como status material por que seu
conteúdo é imprescindível à dignidade humana.

Assevera que o desmatamento tem, de forma simples, causas em políticas governamentais e
variáveis relacionadas aos mercados agrícolas, e que, por conseguinte, a política governamental  são inexistentes
ou ínfimas e e que alguns indivíduos ligados ao mercado agrícola avançam sobre a floresta amazônica sem
qualquer tutela do Estado.

Afirma, ainda, que a Corte Suprema de Justiça da Colômbia "já julgou caso idêntico pelo qual foi
ordenado que o Presidente da República, Ministro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de
outras autoridades, que nos '4 meses seguintes formulassem um plano de ação de curto, médio e longo prazo que
reverta a taxa de desmatamento na Amazônia'". e que tal deveria servir como parâmetro para a presente ação. 

Ao fim, pediu como segue:
 

Ante todo o exposto, requer o conhecimento e processamento da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade por omissão e postula para que: 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
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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. Nesta hipótese, requer: a) A concessão
de medida cautelar pelo relator, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do artigo 5º,
§ 1º, da Lei nº 9.882, de 1999; b) A oitiva da autoridade responsável pelo ato questionado,
bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo
comum de cinco dias, conforme artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882, de 1999; c) O julgamento
pela procedência da ADPF, confirmando a cautelar, para declarar a inconstitucionalidade
da omissão dos requeridos, nos mesmos termos do pedido no item 4, acima. 7 – Seja
ouvido o Advogado-Geral da União para ofertar manifestação na presente ADO; 8 – Seja
ouvida a Procuradora-Geral da República para ofertar manifestação na presente ADO.
 

Recebido o feito nesta CONJUR/MAPA, foi elaborada a NOTA n. 02001/2019/CONJUR-
MAPA/CGU/AGU (seq 30) solicitando à Assessoria Especial do Gabinete da Excelentíssima Senhora Ministra
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que apresentasse as informações requeridas pela Consultoria-Geral da
União, até 2/09/2019, abordando exclusivamente acerca das consequências para o agronegócio brasileiro da
suposta omissão do Poder Executivo em combater o desmatamento da Amazônia brasileira.

Inicialmente é imperioso registrar que a Exma. Ministra desta Pasta não foi apontada na ação
judicial e não há qualquer pedido na exordial relativo a adoção de providências administrativas concernentes às
atribuições deste Ministério e sequer há imputação de responsabilidade em face de alguma omissão.

Ademais, entre as atribuições deste Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, previstas
no Decreto n. 9.667/2019, não consta o combate ao desmatamento e fiscalização ambiental, escopo da ação judicial
em tela.

Logo, esta manifestação restringe-se à solicitação da CGU/AGU acerca das menções constantes na
petição inicial de que o desmatamento da Amazônia poderia impactar o desenvolvimento do agronegócio.

 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 nao 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 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.

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
8



24/12/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/310692560

https://sapiens.agu.gov.br/documento/310692560 4/6

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
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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 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
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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 torna-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.

Posto isso, considerando a exiguidade do prazo, encaminhe-se esta manifestação juntamente com
as informações prestadas pela área técnica à Consultoria-Geral da União em resposta ao OFÍCIO n.
00346/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU (sequencial 29), nos colocando à disposição para eventual
esclarecimento adicional.

 
 
Brasília, 03 de setembro de 2019.
 
 

Alessandra Rodrigues Figueira
Coordenadora-Geral de Contenciosos Judicial e Administrativo

CONJUR/MAPA
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
310692560 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIRA. Data e Hora: 03-09-2019 17:15. Número de Série: 13701815.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTENCIOSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO 
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO D - 6º ANDAR - CEP: 70.043-900 TELEFONE: (61) 3218-2591

 
URGENTE

 
 

NOTA n. 02001/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU
 

NUP: 00688.000914/2019-15 (REF. 0027832-55.2019.1.00.0000)
INTERESSADOS: REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS
ASSUNTOS:

 
1. Trata-se do OFÍCIO n. 00346/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU, oriundo da Consultoria-Geral da
União, de 27 de agosto de 2019, em que se requer manifestação para subsidiar a elaboração de informações a
serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
n. 54 ajuizada pela Rede Sustentabilidade que solicitou a adoção de providências administrativas urgentes para se
combater o desmatamento da Amazônia brasileira.
2. Mencionado Ofício aduz que a manifestação deste Órgão deve abarcar as alegações do impetrante
que dizem respeito, exclusivamente, ao desenvolvimento do agronegócio, eis que consta na petição inicial que
a suposta omissão constitucional por parte do Governo Federal poderia ter consequências para o agronegócio
brasileiro.
3. A ação judicial em tela objetiva a concessão de Medida Cautelar para impor que o Presidente da
República e o Ministro do Meio Ambiente promovam ações concretas para coibir o desmatamento da Amazônia,
bem como para que estas Autoridades informem quantas e quais medidas foram adotadas para o combate ao
desmatamento, fornecendo os dados anuais, para efeito de comparação, relativo às ações de combate ao
desmatamento desde o ano de 2011.
4. No mérito requer, em suma, a confirmação da medida cautelar e que seja declarada a omissão
inconstitucional do Presidente da República e do Ministro do Meio Ambiente a fim de que adotem as providências
de índole administrativa para combater o desmatamento na Amazônia, nos termos do art. 103, § 2º, da
Constituição.
5. Dos fundamentos elencados na exordial, tem-se a informação de que houve um aumento no
desmatamento e que o Poder Executivo não tomou medidas concretas para o combate. Alerta para um dos perigos
desse aumento, o chamado "ponto de inflexão ou ruptura" no qual não seria mais possível recuperar a vegetação,
que seria transformada em savana, importando também em severa alteração climática. 
6. Aduz que os países da União Europeia já indicaram que se o desmatamento continuar não será
possível finalizar acordo comercial do qual o Brasil ambicionava realizar por meio do Mercosul e assevera que o
Fórum dos Bens de Consumo, Consumer Goods Forum, que reúne 400 empresas do mundo compradores de carne,
soja, óleo de palma, papel e celulose e madeira (nativas e plantadas) anunciou o compromisso de desmatamento
zero a partir de 2020, e, por conseguinte, se o Brasil quiser exportar esses produtos terá que demonstrar que eles
não são oriundos de áreas desmatadas depois de 2009.
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7. Afirma, por fim, que a situação é tão grave que pessoas reconhecidamente favoráveis ao
agronegócio (atividade que já foi apontada pelo IBGE como maior responsável pelo desmatamento das florestas no
país) estão com receio desta omissão do Poder Executivo, o que pode ensejar um futuro tenebroso ao agronegócio.
8. Posto isso, requeiro à ASSESSORIA ESPECIAL do Gabinete da Excelentíssima Senhora
Ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento que apresente as informações requeridas abordando
exclusivamente acerca das consequências para o agronegócio brasileiro da suposta omissão do Poder Executivo em
combater o desmatamento da Amazônia brasileira.
9. A questão norte para manifestação, portanto, é a seguinte:

- Quais as consequências da suposta omissão em combater o desmatamento da Amazônia
para o agronegócio brasileiro ?  Haverá prejuízos para o agronegócio? Quais?
 

10. Assim, urge encaminhar o feito à Assessoria Especial do Gabinete da Exma. Ministra fim de
que coletem as informações técnicas acerca das alegações apresentadas na ação judicial e apresentem a esta
Consultoria Jurídica, impreterivelmente, até o dia 02/09/2019 para encaminhamento à Consultoria-Geral da União.
11. Ressaltamos que, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.028, de 1995, a responsabilidade pela
inobservância no fornecimento dos elementos de fato necessários à defesa os interesses da União, que devem
seguir tratamento preferencial, no prazo neles assinalados, será apurada na forma da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

 
 
Brasília, 28 de agosto de 2019.
 
 

Alessandra Rodrigues Figueira
Coordenadora-Geral de Contenciosos Judicial e Administrativo

CONJUR/MAPA
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
307906236 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIRA. Data e Hora: 28-08-2019 16:29. Número de Série: 13701815.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE

 

NOTA TÉCNICA Nº 4/2019/GAB-GM/MAPA

PROCESSO Nº 00688.000914/2019-15

INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE

1. ASSUNTO

Ação Direta de inconstitucionalidade por Omissão nº 54 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se do OFÍCIO n. 00346/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU, oriundo da Consultoria-Geral da União, de 27 de agosto de 2019, em que se requer
manifestação para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão n. 54, ajuizada pela Rede Sustentabilidade que solicitou a adoção de providências administrativas urgentes para se combater o desmatamento da Amazônia
brasileira.

3. ANÁLISE

 Mencionado Ofício aduz que a manifestação deste Órgão deve abarcar as alegações do impetrante que dizem respeito, exclusivamente, ao
desenvolvimento do agronegócio, eis que consta na petição inicial que a suposta omissão constitucional por parte do Governo Federal poderia ter consequências para o
agronegócio brasileiro.

 Considerando que a Ação Direta indica haver possibilidades de consequências negativas para o agronegócio brasileiro na suposta omissão do Poder
Executivo em combater o desmatamento da Amazônia brasileira, se torna necessário buscar responder as seguintes perguntas:

Quais as consequências da suposta omissão em combater o desmatamento da Amazônia para o agronegócio brasileiro? 

Haverá prejuízos para o agronegócio? 

Quais prejuízos?

Primeiramente deve-se ressaltar que é um dos principais compromissos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com apoio do Palácio
do Planalto, é o combate a qualquer tipo de ilegalidade. Os instrumentos existentes neste ministério para impulsionar a agricultura de Baixo Carbono via a assistência
técnica e extensão rural, com uma estrutura de crédito facilitada para tais tecnologias, bem como o processo de Regularização Ambiental são uma das principais metas
deste governo. Implementar as regras vigentes, bem como disseminar e viabilizar a adoção de boas práticas agropecuárias são a chave para um desenvolvimento
econômico e competitivo para o Brasil.

É inegável que a ocorrência de queimadas na Amazônia Legal é uma questão que pode afetar o agronegócio e que exige esforços de múltiplos atores do
Poder Público, e de todo cidadão brasileiro haja vista sua característica cíclica de ocorrência anual. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está
fortemente inserido nesse contexto e, em que pese atuar por meio de políticas de normatização, conscientização, capacitação e orientação do agricultor brasileiro, sem
estar diretamente ligada à implementação de medidas emergenciais de combate a esses eventos sazonais, e tampouco dispõe de ferramentas objetivas para avaliar
questões relativas as queimadas e ao desmatamento.

Embora não disponha de ferramentas de mensuração objetiva de eventos como as queimadas anuais, já que está é uma responsabilidade do Ministério
do Meio Ambiente, este Ministério por meio de toda sua estrutura corporativa direta, da estrutura de suas vinculadas e de suas relações com o setor produtivo e
exportador acompanha os desdobramentos dos impactos desses eventos para o setor agropecuário.

Além disso o Governo Brasileiro vem atuando de forma contínua e intensa através no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na
promoção do uso sustentável e a conservação dos recursos naturais através de várias iniciativas de políticas públicas, com destaque para o Plano Setorial de Mitigação
e de Adaptação as Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura – Plano ABC que materializa o
compromisso do setor agropecuário brasileiro com as metas do Acordo de Paris e que traz objetivos de implantação de 35 milhões de hectares de área de agricultura
sob tecnologias de baixo carbono com resultados apresentados no quadro abaixo:

 Essa ação de sustentabilidade executada através do Plano ABC se soma a várias outras iniciativas igualmente robustas implementadas pelo Governo
federal através do Ministério da Agricultura que impactam diretamente na conscientização para a redução de queimadas e de desmatamento ilegal onde citamos:
fortalecimento da agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais e de comunidades indígenas, segurança sanitária e defesa agropecuária, oferta de crédito
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para a produção sustentável e inovação; implementação do Cadastro Ambiental Rural e concessões florestais entre outras.

Ainda de alta relevância é a contribuição da agricultura brasileira para o Acordo de Paris, ratificado pelo Brasil em 2016, o qual tem por meta
intermediaria reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Neste contexto, apresentamos resultados de atividades do MAPA para fomento de agropecuária de
baixo carbono. Todas as metas foram atingidas e superadas antes do prazo inicial estipulado, 2020, exceto pela recuperação de pastagem degradada e florestas
plantadas (em vermelho na tabela abaixo). Em relação a florestas plantadas, a meta de área plantada não foi atingida, mas 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. 52% dos municípios brasileiros foram contemplados com crédito.

 

Os temas descritos acima sempre foram parte do mandato do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Este Mandato é ampliado a partir de
janeiro de 2019, quando o Ministério assume áreas importantes como Desenvolvimento Agrário, Reforma Agraria, Agricultura Familiar, Pesca e Aquicultura,
Extrativismo, e o Serviço Florestal Brasileiro, que administra o Cadastro Ambiental Rural. 

Durante a primeira parte de 2019, a equipe do Ministério trabalhou na avaliação de cada área recebida, de seus programas e projetos, buscando integrar
os mesmos as políticas setoriais do novo governo, e a partir disso elaborar o Plano Plurianual do Ministério da Agricultura para o período 2020 – 2023. Como indicado
pela figura a seguir o PPA proposto está fortemente direcionado para o fortalecimento de iniciativas vinculadas a 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. 

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 torna-la ainda mais eficaz.
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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. 

4. CONCLUSÃO

É importante ressaltar que não há qualquer direcionamento do Governo em desarticular as políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento
sustentável da agropecuária brasileira. Muito pelo contrário, tem sido nossa prioridade assim como amplamente divulgado pela Ministra Tereza Cristina, prioridade
esta facilmente comprovada na proposta de Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 encaminhada ao Ministério da Economia em junho de 2019, e ao Congresso Nacional.

No que diz respeito aos eventuais prejuízos ao setor agropecuário cabe notar que poderão ser atribuídos prejuízos de imagem ao setor decorrentes da
forma de divulgação das informações sobre queimadas e desmatamento bem como do uso dessas informações. Porém, nada decorrente de mudanças administrativas
ou de prioridades. Tais prejuízos podem ser gerenciados através de ações de comunicação e de esclarecimento por parte do Governo, com apoio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e por ações de comando e controle de outros agentes do governo. 

A prioridade deste governo é combater a ilegalidade e ajustar as normas para que haja maior segurança jurídica para quem trabalha e investe no Brasil.

 

FRANCISCO BASILIO SOUZA
Assessor Especial da Ministra / AESP-GM

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO BASILIO FREITAS DE SOUZA, Assessor(a) Especial do Ministro, em 02/09/2019, às 14:42,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8348807 e o código CRC 1C631CB2.

Referência: Processo nº 00688.000914/2019-15 SEI nº 8348807
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26/09/2019 SEI/PR -1459766 - Nota SAJ

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Nota SAJ ns 281 / 2019 / CGIP/SAJ/SG/PR

Interessado: Consultoria-Geral da União - AGU

Processo: Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n9 54

Assunto: Considerações à CGU a título de subsídios na Ação Direta em

epígrafe, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Processo: 00001.005276/2019-92

Senhor Subchefe,

I - RELATÓRIO

1. A Consultoria-Geral da União, por meio do Ofício n. 00343/2019/CONSUNIAO/CGUAGU

(NUP anexo 00688.000914/2019-15), solicita subsídios para a defesa do Senhor Presidente da

República nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão ns 54. A demanda

constitucional foi ajuizada pelo partido político Rede Sustentabilidade em virtude de suposta omissão

inconstitucional relativa à regulamentação dos artigos 23, incisos VI e VII, e 225, caput e §1?, incisos VI e

VII da Constituição Federal.

2. Em síntese, o partido político alega omissão do Presidente da República e do Ministro do

Meio Ambiente "na tarefa de combater o desmatamento".

3. Pleiteia a concessão de medida cautelar para "impor que o Presidente da República e o

Ministro do Meio ambiente promovam ações concretas no sentido de coibir o desmatamento da

Amazônia".

4. No mérito, requer que o Presidente da República e o Ministro do Meio Ambiente

informem as medidas adotadas para o combate ao desmatamento, bem assim que seja 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.

5. Antes de qualquer manifestação da relatora, Ministra Carmen Lúcia, vieram os autos para

manifestação.

6. É o que importa relatar.

II - ANALISE JURÍDICA

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_docurnento=1660745&i... 1/4
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26/09/2019 SEI/PR -1459766 - Nota SAJ

7. Por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, busca-se tornar efetiva

norma constitucional destituída de eficácia.

8. No caso, segundo o autor, a inconstitucionalidade impugnada consiste na suposta omissão

imputada ao Presidente da República referente a não regulamentação efetiva dos artigos 23, incisos VI e

VII, e 225, caput e §1Q, incisos VI e VII da Constituição Federal.

9. É cediço que o Estado brasileiro possui uma legislação ambiental ampla e moderna que

visa preservar o meio ambiente em geral e combater os delitos ambientais, o que pode ser destacado

pelo Ministério do Meio Ambiente em face das suas competências. Assim, a presente manifestação irá se

restringir às recentes providências adotadas pelo Senhor Presidente da República acerca do

desmatamento e das queimadas que têm ocorrido na Amazônia.

10. O Governo Federal tem consciência da importância da Floresta Amazônica e do dever de

preservá-la, conforme se infere do pronunciamento do Senhor Presidente da República realizado em rede

nacional no dia 23 de agosto de 2019, valendo destacar os seguintes trechos:

"(...) A Floresta Amazônica é parte essencial da nossa história, do nosso território e de tudo que nos

faz sentir ser brasileiro. (...)

A proteção da floresta é nosso dever.

Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras

atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. (...)

Somos um Governo de tolerância zero com a criminalidade - e, na área ambiental, não será

diferente.

Por essa razão, oferecemos ajuda a todos os Estados da Amazônia Legal.

Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei operação de Garantia da Lei e da Ordem, uma

verdadeira GLO ambiental.

O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências

permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas

na região

Estamos numa estação tradicionalmente quente, seca e de ventos fortes, em que todos os anos

infelizmente ocorrem queimadas na região amazônica. (...)

Vamos atuar fortemente para controlar os incêndios na Amazônia. (...)

O Brasil é exemplo de sustentabilidade.

Conserva mais de 60% de sua vegetação nativa, possui uma lei ambiental moderna e um Código

Florestal que deveria servir de modelo para o mundo. (...)

Seguimos como sempre abertos ao diálogo, com base no respeito, na verdade e cientes da nossa

soberania."

11. Nessa linha, no dia 22 de agosto de 2019, o Senhor Presidente da República exarou o

seguinte despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União [1]:

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA

Considerando o disposto no art. 84,caput, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no

art. 23,caput, incisos VI e VII, e no art. 225 da Constituição, determino a todos os Ministros de

Estado que adotem, no âmbito de suas competências, medidas necessárias para o levantamento

e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da

Floresta Amazônica, patrimônio nacional nos termos do disposto no art. 225, § 4^, da Constituição.

Em 22 de agosto de 2019.

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1660745&i... 2/4
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12. Além disso, na mesma data foi publicado, também em edição extra do Diário Oficial da

União, o Decreto ns 9.985, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da

Ordem, utilizada em situações excepcionais, e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras

indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal na

hipótese de requerimento do Governador do respectivo Estado.

13. O emprego das Forças Armadas foi autorizado para o caso de levantamento e combate a

focos de incêndio, bem como para ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais mediante

requerimento dos Estados da Amazônia Legal.

14. Os nove Estados que compõem a Amazônia Legal já solicitaram auxílio para o combate aos

focos de incêndio, quais sejam, Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, Amazonas, Mato Grosso,

Maranhão e Amapá.

15. Já foi autorizado o emprego das Forças Armadas no Estado de Roraima, Pará, Tocantins,

Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá e Maranhão conforme despachos do Presidente da República

publicados em 23, 24, 25, 27 e 28 de agosto.

16. A princípio, o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem foi

autorizado no período de 24 de agosto a 24 de setembro de 2019, no entanto, o prazo foi estendido até

24 de outubro pelo Decreto n^ 10.022, de 20 de setembro de 2019.

17. Ademais, foi determinado que a Polícia Federal investigue a possível existência de

incêndios criminosos ocorridos em Altamira, nos seguintes termos[2]:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Considerando o disposto no art. 84, caput, inciso II, no art. 109, caput, inciso IV, e no art. 144, § 1^,

da Constituição, e no Decreto n^ 9.985, de 23 de agosto de 2019, determino ao Ministério da Justiça

e Segurança Pública que, por intermédio da Polícia Federal, e em coordenação com o Comando da

operação para a Garantia da Lei e da Ordem a que se refere o Decreto n? 9.985, de2019, investigue

a possível existência de ação premeditada de criminosos nos incêndios e queimadas ocorridos na

área da Floresta Nacional de Altamira desde o dia 10 de agosto de 2019, conforme informações

veiculadas na imprensa nesta data. Em 25 de agosto de 2019.

18. Por fim, em 24 de setembro de 2019, o Senhor Presidente da República reafirmou, ao

discursar na 74^ Assembléia Geral da ONU, que o Governo Federal "tem um compromisso solene com a

preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo".

19. Verifica-se, portanto, que estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis não só para

conter os incêndios nos Estados da Amazônia Legal como também para combater os delitos ambientais,

não havendo o que se falar em omissão do dever de normatizar ou tornar efetivo o comando

constitucional.

III - CONCLUSÃO

20. Ante o exposto, opina-se pela improcedência dos pedidos.

21. Tendo a Consultoria-Geral da União solicitado informações que subsidiem a manifestação

do Senhor Presidente da República, sugere-se o encaminhamento, COM URGÊNCIA, da presente Nota

àquele órgão.

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1660745&i... 3/4
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À consideração superior.

Brasília, 24 de setembro de 2019.

NICOLE ROMEIRO TAVEIROS

Coordenadora-Geral de Informações Processuais

DE ACORDO.

HUMBERTO FERNANDES DE MOURA

Subchefe Adjunto para Assuntos Institucionais

APROVO.

JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Subchefe interino para Assuntos Jurídicos

[1] http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.isp?

iornal=600&pagina=l&data=22/08/2019&totalArauivos=l

[2] DOU 25/08/2019. Seção 1. Extra, p. 1, disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-

presidente-da-republica-212261391.

Documento assinado eletronicamente por Nicole Romeiro Taveiros, Coordenadora-Geral, em

25/09/2019, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6^, § 13, do

Decreto n? 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Fernandes de Moura, Subchefe Adjunto, em

25/09/2019, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, § l9, do

Decreto n^ 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antônio de Oliveira Francisco, Subchefe, em

25/09/2019, às 21:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6e, § l9, do

Decreto n9 8.539. de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 1459766 e o

código CRC 9086DCA3 no site:

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo ns 00001.005276/2019-92 SEI ns 1459766

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento imprimir web&acao origem=arvore visualizar&id_documento=1660745&i... 4/4
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