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 Relatório  :

1. Trata-se, originalmente, de ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo Partido
Socialismo e Liberdade – PSOL, pelo Partido dos Trabalhadores – PT e pela
Rede Sustentabilidade. Alega-se que a União, desde 2019, vinha se omitido
em fazer funcionar o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo
Clima) e deixando de aplicar seus vultosos recursos para a adoção de
medidas de mitigação às mudanças climáticas. Afirma-se que tal
comportamento viola o direito constitucional a um meio ambiente saudável
CF, art. 225), bem como enseja o descumprimento, pelo Brasil, de
compromissos internacionais de redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEEs) e de combate às alterações do clima (CF, art. 5º, par. 2º).

2. Com base em tais fundamentos, os requerentes pediram, em sede
cautelar:

a) Determinar à UNIÃO que tome as medidas administrativas
 necessárias para reativar o funcionamento do FUNDO CLIMA com

todos os recursos autorizados pela lei orçamentária (abrangidas as
modalidades não reembolsável e reembolsável de atuação do Fundo), 
permitindo sua captação por órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta (federal e estadual e municipal); fundações de
direito privado (incluídas as fundações de apoio); associações civis;
empresas privadas; cooperativas; governo central do país beneficiário
e instituições multilaterais, conforme previsto em seu próprio sítio
eletrônico;

b) Determinar à UNIÃO, através do MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, que apresente em até 30 (trinta) dias o Plano Anual de

 Aplicação de Recursos do FUNDO CLIMA para o ano de 2020 , e se
abstenha de não elaborar os Planos subsequentes, relativos aos anos
de 2021 e 2022;

c)  Determinar à UNIÃO que se abstenha de contingenciar
novamente recursos do FUNDO CLIMA nos próximos orçamentos a
serem apresentados.

3. No mérito, os requerentes postularam a confirmação das cautelares e
a declaração de inconstitucionalidade do comportamento omissivo.
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Pediram, ainda, em caráter subsidiário, o recebimento da ação como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, caso se entendesse
ser a via mais adequada.

4. Recebi a ação como arguição de descumprimento de preceito
fundamental, por entender que a narrativa desenvolvida na inicial envolve,
em verdade, a descrição de ações e omissões, que, em seu conjunto, geram
potencial impacto sobre o poder-dever do Poder Público de assegurar um
meio ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. Ou seja: cuida-
se da tutela de um preceito fundamental da Constituição.

5. A Presidência da República manifestou-se pelo descabimento da ação,
porque ela se voltaria, em seu entendimento, contra atos de natureza
regulamentar. No mérito, alegou inexistir retrocesso na matéria e ponderou
que a destinação dos recursos em questão se insere no exercício de
competência discricionária do Chefe do Executivo, que não se sujeitaria a
revisão judicial sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
(CF, art. 2º).

6. O Senado Federal manifestou-se elencando um conjunto de projetos
de lei e de atos praticados na matéria, com o propósito de demonstrar a
ausência de omissão por parte do Poder Legislativo.

7. A Advocacia-Geral da União apresentou parecer pelo descabimento
da ação, por entender que não veicula matéria constitucional (mas
infraconstitucional), bem como por estar ausente, em seu entendimento, o
requisito da subsidiariedade (dado que seria possível propor ação coletiva
sobre o tema). No mérito, defendeu a ausência de omissão e a
improcedência dos pedidos. Para justificá-la, alegou que os recursos que
deveriam ter sido aplicados no ano de 2019 seriam –  no tempo futuro –
transferidos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES
(confirmando a mora quanto a eles), mas invocou a prática de atos de
preparatórios à sua execução e à colocação do Fundo Clima em
funcionamento. Confira-se o teor da respectiva ementa:

Política ambiental. Suposta ausência de providências
administrativas relacionadas ao meio ambiente e, em especial, ao
funcionamento do FUNDO CLIMA, imputada ao Governo Federal.
Inconformismo quanto à alegada inércia governamental na liberação
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de recursos destinados à mitigação das emergências climáticas e na
elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos. Impugnação a
suposto contingenciamento de verbas orçamentárias destinadas ao
Fundo. Alegações de ofensa ao modelo de federalismo cooperativo e à
defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Preliminares. 
Ausência de questão constitucional. Inobservância ao requisito da

 subsidiariedade . Impropriedade da ampliação do objeto da ação, de
ofício, para conhecimento de “estado de coisas inconstitucional” não
suscitado na inicial. Mérito. Insubsistência dos argumentos
formulados pelos requerentes. A edição de atos normativos e a adoção
de medidas de natureza administrativa pelos órgãos federais
competentes esvaziam a suposta inércia imputada ao ente central. A
formalização do processo de composição do Comitê Gestor do
FUNDO CLIMA, associada à pauta de aprovação de Relatórios de
Execução relativos aos anos de 2018 e 2019, bem como do Plano Anual
de Aplicação de Recursos referente ao ano em curso, permitirão a

 imediata transferência de recursos de 2019 ao BNDES para a execução
 orçamentária de 2020 . Suposta omissão inconstitucional não

configurada. Manifestação pela improcedência dos pedidos. (Grifou-
se)

8. Convoquei audiência pública para colher informações sobre o tema,
na qual estiveram presentes órgãos e entidades de distintas esferas de
governo, organizações multilaterais, entes da sociedade civil, institutos,
clínicas e  experts que se dedicam ao monitoramento, à pesquisa e à
investigação da matéria ambiental. Na ocasião, guiou-me a preocupação
não apenas com o não funcionamento do Fundo Clima em si, mas com o
contexto mais amplo em que o problema se insere, de grave retrocesso
ambiental e desarticulação de políticas públicas, a tornar a situação ainda
mais grave. Os relatos apresentados em audiência pública, cuja transcrição
se compõe de mais de 600 páginas (doc. 147), oferecem à sociedade e ao
Supremo Tribunal Federal um registro oficial das distintas “versões” sobre
o estado em que se encontra a questão ambiental, assim como sobre a
situação específica do Fundo Clima e da destinação de seus recursos.

9. Quanto ao primeiro tema, causa estranheza o confronto do discurso
de autoridades do governo com os relatos de  experts e das entidades da
sociedade civil. De um lado, afirmam-se múltiplas iniciativas e inovações.
De outro, franca paralisia, abandono e retrocesso. Esse é o “grande quadro”
em que se encontra o país no momento: há uma imensa dificuldade em
lidar com fatos; cada grupo do espectro político parece viver uma verdade
própria. Entretanto, os dados e a ciência confirmam as versões mais
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pessimistas. A tal ponto se voltará mais adiante, não porque se tenha
convertido o feito em um processo estrutural sobre “estado de coisas
inconstitucionais”, como alegado pela AGU. Mas porque o contexto mais
amplo em que se aprecia o presente caso é relevante para seu julgamento e
deve, ainda, ficar registrado para as futuras gerações.

10. Quanto ao Fundo Clima propriamente, conforme depoimento do
então Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou-se que a União
efetivamente deixou de prover seu funcionamento durante o ano de 2019 e
em parte de 2020, deixando de aprovar os Planos de Anuais de Aplicação
de Recursos (PAARs) de 2019 e 2020 e abstendo-se de destinar vultosos
recursos pertinentes a tais anos (até então). Com a propositura da ação e o
risco de destinação dos recursos pelo próprio STF, o governo mobilizou-se
rapidamente para retomar seu funcionamento. Confira-se, quanto ao ponto,
a manifestação do então Ministro do Meio Ambiente:

Com relação ao Fundo Clima, que é o tema central desta ação e
desta audiência, eu gostaria de iniciar dizendo que, como reconhecido
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o plano de ação já foi feito
[em 2020], o comitê gestor já foi empossado e os recursos já foram
encaminhados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

 Social, da ordem de 581 milhões de reais , o que demonstra que é o
maior encaminhamento de recursos bienal, como se verifica
normalmente, de 2011 até hoje, de todos os tempos.

E a pergunta que talvez se fizesse: por que fez só agora? Fez só
agora porque só agora foi aprovado o marco legal do saneamento, que

 vem tramitando desde o ano passado na Câmara dos Deputados - a
MP de 2018 caducou -, e nós reputamos a questão do saneamento ou
da ausência de saneamento, num país em que 100 milhões de pessoas
não têm coleta e tratamento de esgoto, não têm sequer água potável,
como o principal problema ambiental do Brasil e que também
concorre com as questões das emissões. Da mesma maneira e na
mesma medida, o problema dos resíduos sólidos, ou caos, como nós
dizemos, de resíduos sólidos ou de lixo no Brasil. (Grifou-se)

10. Veja-se que a manifestação reconhece, implicitamente, o não
funcionamento do Fundo entre 2019 e a propositura da ação, com o pretexto

 de se esperar pelo marco regulatório de saneamento . O ponto será
enfrentado no voto.



5

11. Na sequência, o Juízo intimou a União e o BNDES para confirmação
da alegada destinação dos recursos. O BNDES confirmou a transferência
dos recursos para ações reembolsáveis. A União esclareceu a alocação
parcial de recursos não reembolsáveis, informando o contingenciamento de
parte do valor. Veja-se:

50. Basicamente, o Fundo Clima conta com a ação 20G4, destinada
ao financiamento não reembolsável, e com a ação 00J4, destinada ao
financiamento reembolsável. No orçamento de 2020, a ação 20G4
contava com uma dotação disponível de R$ 6.207.228, que foi
totalmente destinada ao projeto Lixão Zero Rondônia. Havia outros
R$ 212.772 que estavam bloqueados pelo Ministério da Economia, em
função do atendimento das metas fiscais, sem possibilidade de

 utilização . [...].
51. Assim, não restaram recursos disponíveis em 2020, pois as

dotações foram utilizadas de forma integral. Também não existem
valores disponíveis de exercícios anteriores, pois os orçamentos não
utilizados, como já mencionado, não constituem patrimônio
permanente do FNMC. (Grifou-se)

12. O Observatório do Clima apresentou, então, petição nos autos,
chamando a atenção para o fato de que o novo comitê gestor do Fundo,
nomeado pelo atual governo, teria privilegiado em suas alocações para
financiamento não reembolsável as atividades de saneamento e destinação
de resíduos sólidos, que contribuiriam com percentual irrisório, de apenas

 4%, das emissões de GEEs do Brasil . Salientou, nessa linha, que o governo
estaria optando por alocar recursos em atividades menos relevantes para as
mudanças climáticas e deixando outras, mais relevantes, a descoberto.
Nesse sentido, o desmatamento e as alterações de uso do solo seriam
responsáveis por percentual superior a 50% das emissões de GEEs.

13. Em janeiro de 2021, os requerentes apresentaram petição afirmando
que: (i) a integralidade dos recursos não reembolsáveis havia sido de fato
alocada pela União em favor de um único projeto, denominado “Lixão
Zero”, de interesse do governo de Rondônia; (ii) o governo de Rondônia
estaria impedido de receber recursos federais, mas se aceitou sua
substituição pelo Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do
Estado de Rondônia (CIMERO), formado por 44 municípios; (iii) 4 prefeitos
estariam sendo investigados por ilícitos “relacionados ao setor de resíduos
sólidos”; (iv) tal alocação estaria em desacordo com a lei que rege a
aplicação dos recursos do Fundo Clima. Isso porque a prioridade para ações
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de saneamento deliberada pelo novo colegiado do Fundo Clima baseou-se
nas atividades elencadas como prioritárias pelo Decreto 10.143/2019, que,
por sua vez, teria contrariado o teor da Lei 12.114/2009, a qual já teria
definido as atividades destinatárias de recursos do Fundo Clima.
Levantaram-se dúvidas sobre a legalidade e legitimidade dos valores
destinados ao projeto Lixão Zero, requerendo-se ao Juízo o deferimento de
tutela antecipada para suspender os repasses.

14. Indeferi o pedido de antecipação de tutela. A ADPF constitui ação
integrante do sistema de controle concentrado e abstrato da
constitucionalidade, tendo por objeto a operação do Fundo Clima, em
especial quanto ao comportamento omissivo do Poder Público. Já a medida
postulada pretendia submeter ao Juízo questão concreta e específica,
pertinente a projeto determinado, em que recursos não reembolsáveis do
Fundo foram aplicados, bem como a possíveis irregularidades praticadas no
procedimento de alocação de tais recursos ou, ainda, perpetradas por
alguns membros do consórcio que os receberá. Entendi que a matéria fugia
ao objeto da ação, devendo ser articulada por ação própria. Além disso, as
alegadas irregularidades foram invocadas de forma genérica, não
permitindo a confirmação de sua efetiva ocorrência.

15. Postularam ingresso nos autos, a título de  amici curiae : (i) o
Instituto Alana (voltado à defesa dos direitos de crianças e adolescentes em
face de políticas públicas sociais e orçamentárias); (ii) o Laboratório do
Observatório do Clima (Observatório do Clima); (iii) a Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP); (iv) a Conectas Direitos Humanos (entidade de defesa de
direitos humanos); e (v) a Associação Brasileira dos Membros do Ministério
Público do Meio Ambiente (ABRAMPA). Deferi o ingresso de todas as
referidas entidades, tendo em vista sua representatividade e expertise na
matéria.

 É o relatório .


