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1) INTRODUÇÃO

"Clima e Desenvolvimento: Visões para o Brasil 2030" é uma iniciativa do 
Instituto Talanoa, do Centro Clima da UFRJ e do Instituto Clima e So-
ciedade que tem por objetivo criar cenários e visões de futuro para um 
Brasil de baixo carbono e com trajetória de desenvolvimento compatí-
vel com o Acordo de Paris. O processo partiu da criação de cenários de 
emissões e indicadores macroeconômicos para tornar a Contribuição 
Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) brasileira um 
instrumento de planejamento econômico alinhado ao Acordo de Paris, 
e para criar uma nova visão de desenvolvimento para o Brasil. 

A iniciativa conta um grupo de trabalho jurídico, do qual a LACLIMA é 
parte, e que apoia a construção e a viabilização dessas visões a partir 
de análises jurídicas1.

Neste Policy Paper, elaborado pelo Grupo Jurídico da iniciativa e por 
juristas membros da rede LACLIMA, apresentamos reflexões sobre o 
arcabouço legislativo e regulatório das políticas que afetam a mu-
dança do clima no Brasil e propostas para melhorar esse cenário ju-
rídico e superar os desafios da descarbonização no Brasil até 2030, 
com base também nas recomendações destacadas na publicação 
“Clima e Desenvolvimento: visões para o Brasil 2030”. 

Este documento é dividido em 4 partes, que abordam os temas mais 
relevantes para a análise de entraves jurídicos para a descarbonização 
do país; quais sejam: (i) governança climática; (ii) financiamento e preci-
ficação de carbono; (iii) legislação ambiental, com foco em gestão de re-
síduos, agricultura e mudança do uso do solo; e (iv) transição energética.

O Acordo de Paris da ONU de 2015 requer dos países-membros que 
apresentem uma contribuição nacionalmente determinada (NDC), 
que contemple esforços em termos de mitigação e adaptação. Essa 
contribuição deve estar alinhada com os objetivos do artigo 2 do 
Acordo de Paris, notadamente: (1) o objetivo de manter o aumento de 
temperatura da Terra em 1.5°C em relação aos níveis pré-industriais; (2) 
o objetivo de aumentar a capacidade de adaptação, promover resiliên-
cia à mudança do clima e um desenvolvimento de baixo carbono; e (3) 
objetivo de tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetó-
ria de baixo carbono e resiliente ao clima. Além disso, os países devem 
manter essa contribuição e revisá-la progressivamente a cada cinco 
anos, aumentando a ambição de mitigação a cada novo ciclo. 

1 Autores deste documento: Alessandra Lehmen, André Castro Santos, Caroline Dihl 
Prolo, Isayana Oliveira Silva, Rárisson Jardiel Santos Sampaio, Stéfano Silveira, Suzane 
Girondi Culau Merlo e Vivian Ferreira.

https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/clima-e-desenvolvimento.pdf
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Para apresentar uma NDC nesses termos, os países precisam estabe-
lecer uma política climática abrangente e integrada, capaz de incorpo-
rar uma gestão sobre os setores, atividades e fontes de emissão mais 
críticas para o país, e cada vez mais buscando uma política que se 
aplique ao todo da economia. 

No que se refere à governança, um país de dimensões territoriais e 
complexidade social como o Brasil requer uma política climática estru-
turada e organizada, para enfrentar os enormes desafios que a descar-
bonização impõe. Desde a década de 1990, quando o Brasil se tornou 
parte de tratados internacionais sobre mudanças climáticas, uma série 
de entidades e organismos nacionais foram criados, em diversos seto-
res, para promover ações de mitigação e adaptação. A Política Nacio-
nal sobre Mudança do Clima (PNMC), de 2009, trouxe as bases para a 
implementação de uma gestão pública sobre a mudança do clima no 
Brasil, mas não houve a devida implementação dos planos setoriais e 
planos de ação designados. Ainda que essa estrutura de governança 
climática nunca tenha alcançado um estágio ótimo, temos observa-
do nos últimos anos reconfigurações que significaram retrocesso e 
desestruturação da governança ambiental e climática construída nas 
últimas décadas. É necessário promover um maior federalismo da 
ação climática, atualizar a PNMC e criar uma taxonomia e metodologia 
para integração das mudanças climáticas nos gastos públicos do país 
de forma transversal, entre outras medidas políticas e jurídicas para 
melhorar a governança climática no Brasil. 

Quanto aos instrumentos econômicos, o Brasil precisa criar mecanis-
mos de precificação de carbono que possam ser ferramentas úteis 
na gestão do orçamento de carbono brasileiro de acordo com suas 
NDCs. Alternativas como instrumentos de mercado na forma de um 
sistema de comércio de emissões podem ser de grande valia, embora 
constituam um grande desafio jurídico e institucional devido à com-
plexidade e sofisticação desses instrumentos. Nesse sentido, pode-se 
experimentar uma implementação gradual - como ocorreu em diver-
sos países desenvolvidos, que hoje têm um sistema mais maduro e 
avançado. Além disso, para garantir também a mobilização de recur-
sos públicos e privados para financiamento de atividades de miti-
gação e adaptação no Brasil, pode ser criada uma política formal de 
alinhamento da aplicação de recursos públicos na descarbonização da 
economia, bem como de atração de investimentos climáticos privados 
e uma taxonomia ESG e climática para orientar a correta destinação 
dos recursos para a descarbonização e adaptação climática. 

A legislação ambiental, por sua vez, é um dos pilares para que es-
forços no sentido da descarbonização sejam alcançados. O êxito da 
política climática demanda efetividade das normas ambientais que 
regem temas específicos, tais como controle do desmatamento e re-
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gulação do uso do solo, licenciamento ambiental e gestão de resíduos, 
bem como das normas que regulamentam atividades econômicas 
e que preveem sanções a agentes que atuam em desconformidade 
com o objetivo de manutenção do meio ambiente equilibrado para 
a presente e as futuras gerações, direito que a Constituição Federal 
reconheceu como fundamental. Nesse contexto, mudanças na regu-
lação ambiental de atividades econômicas e reforço nos mecanismos 
de fiscalização podem ajudar a fomentar a proteção ambiental, que é 
fundamental para a estabilidade climática, e incorporar instrumentos 
de análise e controle de riscos climáticos. 

Os esforços por descarbonização também ocorrem em um contex-
to no qual a demanda por energia tende a crescer a cada ano, o que 
exige empenho ativo para prover o abastecimento da população e do 
sistema econômico. Por isso, a transição energética constitui debate 
imprescindível no caminho para a descarbonização, seja em razão 
de condições naturais favoráveis para o desenvolvimento de fontes 
renováveis em solo nacional – o que representa potencial de liderança 
em uma economia de baixo carbono –, seja pelos desafios impostos 
por questões sociais, como a erradicação da pobreza e a redução da 
profunda desigualdade que se materializa, entre várias outras mani-
festações, na pobreza energética. É necessário ponderar as políticas 
públicas em execução, bem como os programas em formulação, de 
modo a subsidiar que definam de maneira efetiva os rumos da política 
energética de baixo carbono no Brasil. Nesse sentido, é recomendável 
a formulação de um plano de descarbonização do setor energético 
alinhado às metas do Acordo de Paris, bem como de planos específi-
cos de geração distribuída e de capacitação para o desenvolvimento 
de competências técnicas nas áreas de geração de energia renovável, 
entre outros planos e ações capazes de diversificar as fontes de ener-
gia e combater a pobreza energética.

Nos itens a seguir, abordamos de modo mais específico o atual arca-
bouço normativo e as lacunas e desafios identificados, do ponto de 
vista jurídico, que dificultam o processo de descarbonização do Brasil 
até 2030, nos temas de governança climática, financiamento e precifi-
cação de carbono, legislação ambiental e transição energética. Ao fim 
de cada seção temática, trazemos recomendações de como essas la-
cunas podem ser superadas. Importante reforçar, contudo, que indica-
mos as medidas jurídicas que consideramos ideais, em um mundo ju-
rídico estéril que não é necessariamente permeado por interferências 
políticas. Por isso, em cada recomendação proposta neste documento, 
deve-se avaliar a oportunidade e a conveniência da sua implementa-
ção, de acordo com a conjuntura política.
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2) GOVERNANÇA CLIMÁTICA

A) ATUAL ARCABOUÇO NORMATIVO

As mudanças climáticas fazem parte de uma crise global, cujo enfrentamento depen-
de de esforços na governança multinível. Respostas políticas e jurídicas ao proble-
ma partem de processos contínuos, formais e informais, de discussões e negociações 
envolvendo governos nacionais, locais e regionais, organismos internacionais, o setor 
privado, o terceiro setor e outros atores sociais para a promoção de políticas públicas, 
programas, leis e projetos voltados à redução das emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) e ao fortalecimento da capacidade de adaptação aos impactos das mudanças 
climáticas (BICHIR, 2018)2.

Na esfera internacional, uma agenda global para assegurar a estabilização das con-
centrações de GEE na atmosfera e proteger o sistema climático para as gerações 
presentes e futuras começou a ser consolidada em 1992, com a assinatura da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla 
em inglês), que definiu compromissos e obrigações para todos os países, inclusive o 
Brasil (Decreto nº 2.652/1998)3. O principal órgão da UNFCCC, a Conferência das Partes 
(COP), reúne-se anualmente e suas deliberações orientam os esforços das partes na 
redução das emissões de GEE.

Na COP 3 foi assinado o Protocolo de Kyoto (1997), que buscou transformar as obriga-
ções assumidas pelos países desenvolvidos em medidas mais concretas4. Todavia, o tra-
tado não teve sucesso em redirecionar de modo significativo as economias dos países 
desenvolvidos, tampouco alterou substancialmente sua atividade industrial, baseada 
em combustíveis fósseis. 

Com o passar dos anos, o modelo regulatório do Protocolo de Kyoto, de metas legal-
mente vinculantes e com foco nos países industrializados, foi substituído pelo modelo 
do Acordo de Paris, assinado em 2015, na COP 21, de caráter universal e estruturado em 
torno de metas de redução de emissões fixadas de forma nacionalmente determinada 
pelos países-membros, por meio de suas NDC. 

Desde 2009, o Brasil já havia assumido voluntariamente metas concretas e quantifi-
cadas de redução de emissões5. Tais metas foram refletidas na Política Nacional sobre 

2 Veja-se o Objetivo 13 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (“Tomar medidas urgentes para 
combater a mudança climática e seus impactos”), disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/
agenda2030-pt-br.pdf>.
3 O país comprometeu-se a: (i) elaborar, atualizar periodicamente e publicar inventários nacionais de emissões 
antrópicas por fontes e das remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa; (ii) formular, imple-
mentar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais que incluam medidas para mitigar a mudança 
do clima; (iii) levar em conta, na medida do possível, os fatores relacionados com a mudança do clima em suas 
políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais pertinentes, bem como empregar métodos adequados, tais 
como avaliações de impactos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos 
na economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente; e (iv) prestar contas sobre a implementação da 
Convenção-Quadro.
4 Foi definido, então, que os países industrializados e as economias de transição (antigo bloco soviético) deveriam 
reduzir, no agregado, as suas emissões em 5%, em comparação com 1990. Os países em desenvolvimento pode-
riam contribuir com o esforço global de mitigação por meio do chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), que, por meio do mercado internacional de crédito de carbono, viabiliza o financiamento de políticas climá-
ticas e facilita a transição para uma economia de baixo carbono. O MDL, juntamente com o Fundo Verde do Clima, 
criado em 2010, são instrumentos de financiamento dos quais o Brasil é um importante beneficiário. Apesar de o 
Protocolo de Kyoto ter atingido seu objetivo global de redução de emissões, tudo indica que isto se deu em razão 
das crises globais, que impactaram a atividade econômica (LACLIMA, OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021; CIRCULAR 
ECOLOGY, 2015).
5 Redução global das emissões entre 36,1% a 38,9% até 2020, em comparação aos níveis de 2005. Disponível em: 
<https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf>

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_analise_politico/181206_bapi_19_cap_07.pdf
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Mudança do Clima (“PNMC”, Lei nº 12.187/2009). Mas foi apenas em 2015, com o Acordo 
de Paris, que todos os países, independentemente do seu estágio de desenvolvimen-
to, passaram a ser obrigados a possuir metas de redução de emissões, com vistas a 
estabilizar o aquecimento global bem abaixo de 2ºC, envidando verdadeiros esforços 
para estabilizá-lo abaixo de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais. As metas deter-
minadas pelos países são compromissos internacionais que devem ser revisados perio-
dicamente, sempre de forma a aumentar a ambição climática (“cláusula de progressivi-
dade”) (BORGES et al, 2021). O Acordo de Paris foi internalizado pela promulgação pelo 
Decreto Federal nº 9.073/2017. Uma vez traduzido em norma doméstica, o compromis-
so tem valor de “norma cogente”, ou seja, têm suporte normativo tanto no nível consti-
tucional quanto no infraconstitucional6.

De fato, o direito à promoção e proteção da estabilidade climática tem seu funda-
mento no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que elevou o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental (WEDY et al, 
2022; BRITO; GOMES, 2021). Assim, é dever do Poder Público a criação de políticas públi-
cas e de programas voltados à efetivação deste direito. A articulação para a ação climáti-
ca se dá no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, uma vez 
que todos os entes federativos têm a prerrogativa de legislar e o dever de adotar políti-
cas públicas que garantam a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
nos termos da repartição de competências prevista na Constituição Federal7.

Em âmbito federal, a política climática é conformada sobretudo pela PNMC8, determinan-
do a criação e implementação de políticas públicas para prever, evitar ou minimizar as 
causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional. 

A PNMC determina a integração entre as ações adotadas em âmbito nacional e aque-
las promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas. 
A norma determina a realização de inventários de emissões, o estabelecimento de 
metas, quantificáveis e verificáveis de redução de emissões e a elaboração de planos 
específicos, com o objetivo de organizar a estratégia governamental e dar efetivida-
de às políticas públicas que precisam ser implementadas9. Um dos importantes ins-
trumentos da PNMC é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, criado pela Lei nº 
12.114/200910, com o objetivo de assegurar recursos para apoiar projetos no campo do 
combate às mudanças climáticas. 

A PNMC preconiza os princípios da participação social cidadã e da disseminação de 
informações (art. 3º e 5º, V e XII), que pressupõem a transparência e o acesso à informa-
ção já assegurados na Política Nacional do Meio Ambiente (“PNMA”, Lei nº 6.938/1981, 
art. 4º, V e art. 9º) e na Lei Federal de Acesso à Informação (“LAI”, Lei nº 12.527/2011). Nes-
se sentido, a PNMC cria uma série de órgãos colegiados, instrumentos institucionais 
para articular, coordenar e monitorar a implementação das ações e políticas climáticas 
no Brasil (art. 7)11 e consultas públicas (Decreto nº 7.390/2010, Art. 4º, §1º).

6 Sob o Acordo de Paris, a primeira Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) apresentada pelo Brasil pre-
via redução das emissões de GEE em 37% até 2025 e em 43% até 2030, em relação à linha base de 2005.
7 A Constituição Federal expressa a competência concorrente e comum da União, Estados, Distrito Federal para, 
respectivamente, legislar e proteger o meio ambiente. Por esta razão, foi publicada a Lei Complementar nº 140/2011 
que fixa os critérios para a cooperação entre os entes federativos nas funções administrativas decorrentes do exer-
cício da competência comum.
8 A lei é regulamentada pelo Decreto nº 7.390/2010, posteriormente alterado pelo Decreto nº 9.578/2018.
9 São eles: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desma-
tamento nos biomas e os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas
10 A lei é regulamentada pelos Decretos nº 9.578/2018 e 10.143/2019.

https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/08/Analise-Cientifica-e-Juridica-da-nova-Contribuicao-Nacionalmente-Determinada-NDC-Brasileira-ao-Acordo-de-Paris-1-1.pdf
https://www.conjur.com.br/2020-out-10/ambiente-juridico-direito-fundamental-clima-estavel-audiencia-fundo-clima
https://www.conjur.com.br/2020-out-10/ambiente-juridico-direito-fundamental-clima-estavel-audiencia-fundo-clima
https://climaesociedade.org/wp-content/uploads/2022/07/Caio-Borges-e-Pedro-Henrique-O-STF-e-a-APDF-708-ebook-1.pdf
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Ainda, para estimular que a atividade econômica seja desenvolvida de forma compatível 
com a política climática, a PNMC faz referência expressa à necessidade de avaliação de 
impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima. A norma também prevê a 
possibilidade de adoção de mecanismos financeiros e econômicos, incluindo medidas 
tributárias destinadas a estimular a redução das emissões de GEE e linhas de crédito 
e financiamento específicas, além da possibilidade de estabelecimento de critérios de 
preferência nas licitações e concorrências públicas.

No âmbito subnacional, segundo relatório publicado pela CDP Worldwide, de autoria 
de Banhe e colaboradores (2021)12, dezoito estados e o Distrito Federal já possuem Po-
lítica Estadual de Mudança do Clima; outros dezoito estados possuem Fórum Estadual 
de Mudança do Clima. 

B) LACUNAS E DESAFIOS JURÍDICOS 

Uma das principais lacunas - e que representa um gargalo para o desenvolvimento de 
uma política climática efetiva no Brasil - diz respeito à falta de uma sistemática legal 
para o estabelecimento da meta de redução de emissões do país no âmbito do Acordo 
de Paris. Com efeito, as últimas NDCs apresentadas pelo Estado Brasileiro foram reali-
zadas sem qualquer processo de consulta pública e resultaram em um retrocesso em 
termos de ambição e de qualidade das informações (que antes eram discriminadas de 
forma setorial). Entre a primeira NDC apresentada em 2015 e a última atualização em 
2022, na prática, a meta brasileira passou a autorizar a emissão de um volume maior de 
emissões de GEE13, o que não somente viola o dever de progressividade do Acordo de 
Paris, como corresponde a um retrocesso, o que tampouco é autorizado pelo tratado14.

Nesse contexto, torna-se fundamental a atualização da PNMC. Veja-se que a Lei nº 
12.187/2009 e seu Decreto regulamentador fazem referência às emissões projetadas somen-
te até 2020, no contexto do Protocolo de Kyoto. Dessa forma, há necessidade de se ade-
quar a PNMC ao contexto do Acordo de Paris, seus princípios, instrumentos e obrigações, 
enquanto atual tratado internacional que rege a governança global do clima, por meio da 
vinculação expressa da Lei às atualizações periódicas das NDCs no plano internacional, bem 
como da criação de um processo legal para revisão da NDC com participação pública. 

11 Os órgãos colegiados previstos no artigo 7º da PNMC são: a Comissão Interministerial sobre Mudança Global do 
Clima, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), o Comitê Interministerial, a Rede Brasileira de Pesquisas 
sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima), e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorolo-
gia, Climatologia e Hidrologia. Além dos colegiados estabelecidos pela PNMC, há que se ressaltar a existência de 
diversos outros conselhos, comitês, comissões e fóruns – governamentais e também informais atuando na questão 
climática, a exemplo da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional.
12 O relatório avaliou como os governos estaduais brasileiros enfrentam a mudança do clima, com base em 
informações submetidas pelos próprios estados. O relatório refere, como exemplo de compromissos climáticos 
adotados pelos estados brasileiros, a Aliança para Ação Climática (ACA Brasil) e a Carta dos Órgãos Estaduais de 
Meio Ambiente pelo (Carta ABEMA), ratificado pelos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal durante a Confe-
rência Brasileira de Mudança do Clima em novembro de 2019.Possuem Políticas Estaduais de Mudanças do Clima 
os seguintes Estados: AM, BA, CE, ES, GO, MT, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RS, RO, SC, SP e TO. Os Fóruns Estaduais 
de Mudanças do Clima, por sua vez, estão presentes nos seguintes Estados: AP, AM, BA, CE, ES, MA, MT, MG, PA, 
PR, PE, PI, RJ, RS, RO, SC, SP e TO. Os Estados do AC, AL, MS, RN, RR e SE não possuem nem Políticas Estaduais de 
Mudanças do Clima e nem Fóruns Estaduais.
13 O Brasil comprometeu-se em 2015 com a emissão de, no máximo, 1.300 MtCO2e por ano até 2025 e 1.208 Mt-
CO2e até 2030, o que corresponde a uma redução de 37% e 43% em relação às emissões brutas de 2005. Ocorre 
que as últimas atualizações da NDC utilizaram novos inventários como base de cálculo, os quais concluíram que 
as emissões do ano base de 2005 eram, em verdade, maiores do que aquelas estimadas inicialmente. Com isso, na 
prática, as emissões até 2030 poderiam ser muito maiores do que prometido inicialmente. Análises técnicas sobre 
a redução na ambição das metas brasileiras podem ser encontradas em UNTERSTELL e MARTINS (2022) e OBSER-
VATÓRIO DO CLIMA (2022).
14 A violação ao dever de progressividade do Acordo de Paris ficou conhecida como “pedalada climática” e é objeto 
da Ação Popular nº 5008035-37.2021.4.03.6100, que tramita na 14ª Vara Cível Federal de São Paulo. Nesse sentido, 
ver também Caio Borges; Caroline Dihl Prolo; Emilio Lèbre La Rovere; organizado por Instituto Clima e Sociedade 
(2021): Análise Científica e Jurídica da nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) Brasileira ao Acordo 
de Paris. Rio de Janeiro/RJ - Brasil. Disponível em https://laclima.org/wp-content/uploads/2022/08/Analise-Cientifi-
ca-e-Juridica-da-nova-Contribuicao-Nacionalmente-Determinada-NDC-Brasileira-ao-Acordo-de-Paris-1-1.pdf

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/845/original/CDP-relatorio-governoseclima-FINAL_.pdf?1628892687
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/845/original/CDP-relatorio-governoseclima-FINAL_.pdf?1628892687
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2022/04/Analise-NDC-2022_V0.pdf
https://www.oc.eco.br/brasil-segue-violando-acordo-de-paris-com-nova-meta-do-clima/
https://www.oc.eco.br/brasil-segue-violando-acordo-de-paris-com-nova-meta-do-clima/
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Com efeito, tramita um Projeto de Lei15 que propõe a revogação da Lei nº 12.187/2009 e 
reformulação integral da política climática. Contudo, o texto proposto pode resultar na 
centralização indevida da governança da política climática, além de reduzir a represen-
tatividade e participação social na política e eliminar instrumentos e mecanismos de 
proteção existentes, o que cria risco de retrocessos ambientais e de proteção insuficien-
te da estabilidade climática (ABRAMPA, 2021). 

De fato, o texto do projeto de lei elimina da PNMC o dispositivo que estabelece como di-
retriz da política o estímulo e o apoio à participação dos governos estaduais, municipais, 
da sociedade civil, do setor produtivo e do meio acadêmico no desenvolvimento e na 
execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima (art. 
5º, V). Além disso, entidades integradas por membros da sociedade civil, como o Fórum 
Brasileiro de Mudança do Clima, são tratadas como instâncias meramente consultivas, 
sem maior aprofundamento sobre a composição, as funções, as competências e os deve-
res de transparência de cada um desses órgãos e entidades, aspectos que ficam relega-
dos à regulamentação do Poder Executivo Federal, mediante edição de decreto16.

Por sua vez, quanto à implementação da PNMC, os Planos nela referidos - os quais são 
fundamentais para que se estruture a estratégia e a ação governamental para dar efeti-
vidade à política - encontram-se paralisados. O Plano Nacional, instrumento previsto na 
PNMC e criado antes mesmo dela, nunca foi devidamente atualizado17. Já o PPCDAm 
e o PPCerrado foram encerrados após a publicação18 do Plano Nacional para o Controle 
do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-202319, que, em ver-
dade, não estabelece metas ou resultados e ignora décadas de lições aprendidas20. 

 A política climática brasileira se ressente ainda de problemas na transparência dos 
dados ambientais e participação social. Segundo mapeamento conduzido por entida-
des da sociedade civil (IMAFLORA et al, 2020), há graves restrições de comunicação por 
parte dos órgãos ambientais, ameaças a servidores, elevação do sigilo de documentos 
públicos, apagões em bases de dados ambientais e deslegitimação e alterações estrutu-
rais em órgãos públicos responsáveis pela produção de dados sobre o desmatamento. 

No que diz respeito à participação social, o Decreto Federal nº 9.759/2019 extinguiu 
diversos órgãos colegiados e revogou a Política Nacional de Participação Social. Em 
2019, foi extinta a Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e o Comitê do Fundo Clima passou a estar praticamente limitado à participação 
governamental. O Comitê Interministerial de Mudanças do Clima foi substituído pelo 

15 Projeto de Lei n° 6.539, de 2019.
16 O projeto também propõe a eliminação de alguns dispositivos fundamentais para a efetividade da política cli-
mática, entre eles, podem-se citar: art. 4º, VII, que estabelece a ampliação das áreas legalmente protegidas como 
um objetivo específico da PNMC; art. 6º, XII, que previa o estabelecimento de critérios ambientais e climáticos de 
preferência nas licitações e concorrências públicas, permitindo que o Estado se tornasse verdadeiro indutor de um 
desenvolvimento sustentável e uma economia de baixo carbono; e o art. 11, que prevê que os princípios, objetivos, 
diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais devem se compatibilizar com aque-
les presentes na política climática PNMC.
17 Tramita Ação Civil Pública nº 1027282-96.2021.4.01.3200, na 7ª Vara Federal Ambiental do Amazonas, movida pelo 
Laboratório do Observatório do Clima em face do MMA, requerendo a atualização do Plano Nacional de Mudanças 
do Clima. Por sua vez, a ADPF 760, que tramita no STF, trata do pedido de retomada do PPCDAm. Após voto favo-
rável da Min. Relatora Cármen Lúcia, o julgamento do processo foi suspenso por pedido de vista do Ministro André 
Mendonça.
18 Por meio da Resolução da Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegeta-
ção Nativa (CONAVEG) nº 4, de 23 de junho de 2020.
19 O Plano Operativo deste plano foi aprovado por meio da Resolução CONAVEG nº 05, de 18 de novembro de 2020.
20 Conforme descrito em documento “O Plano “batida em retirada da” Amazônia 21/22 e o discurso ilusionista de 
Bolsonaro “ assinado por diversas Organizações Não-Governamentais e entidades da sociedade civil, disponível 
em https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/04/Documento-de-posic%CC%A7a%CC%83o-Plano-Amazonia-
-21-22-versa%CC%83o-final.pdf.

https://abrampa.org.br/abrampa/uploads/images/conteudo/Consulta%20Publica%20PNMC%20-%20Assinada.pdf
https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/imf-retrocessos-infografico-blocos-rev2.pdf
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Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde – CIMV (Decre-
to nº 10.845/2021), onde a participação da sociedade civil é bastante limitada. Por sua vez, 
o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima sofreu sucessivas desarticulações (TALANOA, 
2020) e, sem representatividade, deixou de ser um canal aberto entre a sociedade civil e 
o Governo Federal no tema da emergência climática21.

Outro desafio diz respeito à mudança de governança em instrumentos de financia-
mento da política climática. É o caso do Fundo Clima (Lei nº 12.114/2009)22 e do Fundo 
Amazônia (Decreto nº 6.527/2008)23, que foram paralisados por modificações unilaterais 
de governança promovidas pelo governo, revogando decretos que criaram comitês de 
gestão dos recursos desses fundos. Além disso, o orçamento destinado ao MMA sofreu 
cortes importantes nos últimos anos, com prejuízo para a fiscalização de ilícitos ambien-
tais (CLIMAINFO, 2021). Também foram drasticamente reduzidos os recursos destinados 
a pesquisas e projetos científicos relacionados a mudanças climáticas no país24.

Diante desse cenário, houve, em reação, movimentos de judicialização contra o governo 
federal no país. No quadro abaixo, resumimos algumas das ações judiciais mais relevantes.

QUADRO 1: AÇÕES DE LITIGÂNCIA CLIMÁTICA, RELACIONADAS À GOVERNANÇA.

Ação Tramitação Objeto

Ação Popular nº 5008035-
37.2021.4.03.6100

14ª Vara Cível Federal de 
São Paulo

Debate a falta de ambição da NDC 
brasileira (“pedalada climática”).

Ação Civil Pública nº 
1027282-96.2021.4.01.3200

7ª Vara Federal 
Ambiental do Amazonas

Pede atualização do Plano Nacional 
de Mudanças do Clima.

Ação Civil Pública nº 
1038657-42.2022.4.01.3400

9ª Vara Federal Cível 
da Seção Judiciária do 

Distrito Federal

Pede ajustes de governança na 
BNDESPAR.

ADPF 760 Supremo Tribunal 
Federal

Pede a retomada do PPCDAm e 
o reconhecimento de estado de 

coisas inconstitucional em matéria 
ambiental no Brasil.

ADPF 708 Supremo Tribunal 
Federal

Questiona a omissão inconstitucional 
consistente na paralisação dos 

recursos do Fundo Clima.

ADO 59 Supremo Tribunal 
Federal

Questiona a omissão inconstitucional 
consistente na não utilização dos 

recursos do Fundo Amazônia.

21 Sobre isso, Oswaldo Lucon, antigo líder do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima descreveu que “Havia uma 
interlocução aquém do que se espera para uma instituição (o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima) que busca 
criar um diálogo entre governo e sociedade (…). Chegou um momento em que parte da sociedade também não 
buscou mais o governo”. Disponível em https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/lider-do-forum-
-brasileiro-de-mudanca-do-clima-pede-demissao,03890a6b8675987f68f0c8a196416bcf62bo8rnn.html.
22 Em 2019, o Governo Federal alterou a composição do comitê gestor do Fundo Clima e o MMA deixou de dar pos-
se ao conselho gestor ao qual caberia aprovar o plano de aplicação dos recursos (PAAR). A demora fez com que o 
PAAR não fosse divulgado dentro do prazo, e, consequentemente, que os recursos disponíveis não fossem efetiva-
mente empenhados. A questão é objeto da ADPF 708, em trâmite perante o STF.
23 Em 2019 foram extintos o Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA) e o Comitê Orientador do Fundo Ama-
zônia (COFA), órgãos de governança do Fundo Amazônia. Há mais de 3 bilhões disponíveis, porém inutilizados. A 
matéria é debatida na ADO 59, em trâmite no STF.
24 https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/11/03/Governo-Bolsonaro-cortou-93-da-verba-para-pesquisas-sobre-cli-
ma e https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59096013.

https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Nacional-de-Mudanc%25CC%25A7a-de-Clima.pdf
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Nacional-de-Mudanc%25CC%25A7a-de-Clima.pdf
https://www.oc.eco.br/orcamento-meio-ambiente-e-o-menor-em-21-anos/
https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/11/03/Governo-Bolsonaro-cortou-93-da-verba-para-pesquisas-s
https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/11/03/Governo-Bolsonaro-cortou-93-da-verba-para-pesquisas-s
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59096013
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C) RECOMENDAÇÕES

1. Atualizar, por meio de Decreto, a estrutura da governança ambiental e climática em 
âmbito do Governo Federal, envolvendo todos os ministérios setoriais de interesse e 
criando Ministério ou autoridade própria para coordenar as ações sob a pasta de Mu-
danças Climáticas;

2. Emendar a PNMC por meio de Lei Ordinária25, a fim de, entre outras coisas:

a. criar um processo para revisão quinquenal das NDCs, com participação pública, 
de forma consistente com os prazos e critérios previstos do Acordo de Paris;  

b. permitir que os instrumentos de execução da política sejam avaliados anualmen-
te e os seus programas e planos sejam atualizados a cada cinco anos, no mínimo, 
conectando metas de longo prazo ao planejamento e implementação de políticas 
de curto prazo, de forma consistente com a NDC;

c. incorporar princípios e criar instrumentos necessários a adequar o cumprimen-
to de outras obrigações de relato, transparência, balanço global e instrumentos de 
mercado do Acordo de Paris;

d. criar um modelo estruturado de coordenação e cooperação entre União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, com definição clara de competências e responsabilidades;

e. fortalecer o federalismo ambiental a partir da pactuação de metas e premiação 
por desempenho;

f. estabelecer marcos intermediários de redução de emissões e produzir planos de 
ação para cumprimento dos marcos;

g. aumentar os níveis de transparência e desagregação de dados orçamentários 
relativos a mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, além de criar uma 
taxonomia e metodologia para integração das mudanças climáticas nos gastos pú-
blicos do país de forma transversal, o que facilitará governança e contabilidade.

3. Editar decreto regulamentador da PNMC para implementar uma estratégia de com-
bate ao desmatamento integrada e interministerial, consolidando instrumentos como 
o PPCDAm e PPCerrado e incluindo o Planaveg, com participação ativa da sociedade, 
estabelecendo metas de proteção, restauração, produção sustentável e rastreabilidade 
por Estados e Municípios; facilitando acesso aos dados ambientais em geral, incluindo os 
dados do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR), 
de Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) e dados sobre licenciamento ambien-
tal em geral; e promovendo apoio científico e financeiro aos estados e municípios para a 
adoção de regulamentações, medidas e programas que visem à preservação, ao manejo 
e ao uso sustentável das florestas.

4. Editar decreto regulamentador da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) para estimu-
lar o desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução de 
emissões e para adaptação a partir da inclusão de critérios de preferência em licitações 
e concorrências públicas, conforme previsão do Art. 6º, XII, da PNMC, especialmente, 
mas não se limitando, aos setores de impacto direto sobre o clima, como são os casos 
da construção civil e do transporte.

5. Ajustar os Decretos de criação e alteração dos colegiados que hoje não contam com 
participação social, de modo a garantir representatividade ampla.

25 As recomendações que propomos nesta e em outras seções que sejam implementadas por meio de reforma 
legislativa poderiam ser, alternativamente, implementadas via edição de decretos regulamentadores. A opção por 
recomendar a reforma da legislação tem por base o fato de que, por este meio, as reformas teriam mais segurança 
jurídica, por terem um processo de alteração mais complexo, tornando-se, portanto, políticas de Estado e não de 
governo. Por isso, nesta e nas outras recomendações propostas neste documento, deve-se avaliar a oportunidade 
da sua implementação, de acordo com a conjuntura política e a conveniência de seguir via reforma legislativa ou 
regulatória, a depender da vertente política que ocupar o Poder Executivo ou tiver maioria no Poder Legislativo.
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3) FINANCIAMENTO E  
PRECIFICAÇÃO DE CARBONO 

A) ATUAL ARCABOUÇO NORMATIVO 

Financiamento climático, segundo definição do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) é o financiamento local, nacional ou transnacional, provenien-
te de fontes públicas, privadas e alternativas, que visa a apoiar ações de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas.

No âmbito doméstico, o art. 8° da PNMC estabeleceu que as instituições financeiras ofi-
ciais disponibilizarão linhas de crédito e financiamento específicas para o atendimento 
dos objetivos da lei, bem como incentivos a agentes privados para que também o façam. 

Dentre as iniciativas de financiamento climático instauradas no Brasil, vale mencionar o 
Fundo Amazônia e o Fundo Clima. O primeiro tem por finalidade captar doações para 
investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, 
nos termos do Decreto nº 6.527/2008. Atualmente, tem cerca de 3,2 bilhões de dólares em 
recursos congelados pelos países doadores, Alemanha e Noruega, por conta de alterações 
na estrutura de governança do fundo feitas pelo governo federal, que são objeto de questio-
namento no STF por meio da ADO 59. O segundo é um dos instrumentos da Política Nacio-
nal sobre Mudança do Clima; é um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente, que tem a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos 
e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudan-
ças climáticas. O contingenciamento de recursos do Fundo Clima é objeto da ADPF 708.

O ambiente regulatório brasileiro teve avanços recentes no sentido da incorporação de 
aspectos climáticos aos mercados financeiro, de capitais e de seguros. 

Entre setembro e outubro de 2021, foram publicadas diversas normas relativas à estru-
tura de gerenciamento de riscos e de capital e à política de divulgação de informações 
quanto aos riscos ambientais, sociais e climáticos pelas instituições financeiras. Para 
além da perspectiva prudencial, o Banco Central (BACEN ou BCB) criou impedimentos à 
concessão de crédito rural em razão de questões sociais, ambientais ou climáticas (Reso-
lução BCB n° 140/2021). A incorporação da análise de risco climático pelas instituições 
financeiras é relevante, pois tem o potencial de transmitir-se à cadeia produtiva por 
meio da análise dos projetos que financiam. 

No que diz respeito à captação de financiamento via mercado de capitais, a Resolução 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 59/2021, por sua vez, determinou a inclusão 
de diversas informações de parâmetros Ambientais, Sociais e de Governança, (repre-
sentados pela sigla ESG, em inglês), bem como de identificação da dimensão de riscos 
climáticos nos Formulários de Referência das companhias abertas.

Por fim, a Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) nº 666/2022 de-
termina às seguradoras que considerem riscos climáticos - inclusive riscos de estarem 
sujeitas a litigância climática - em suas operações. Sendo o setor um grande tomador 
de risco, a norma também tem o potencial de induzir o redirecionamento de recursos 
para a descarbonização da economia. 

https://www.unep.org/pt-br/explore-topics/climate-action/o-que-fazemos/financiamento-climatico
https://www.unep.org/pt-br/explore-topics/climate-action/o-que-fazemos/financiamento-climatico


014

Há, ainda, algumas iniciativas de facilitação de linhas de crédito para atividades que 
levem em consideração critérios climáticos, como as desenvolvidas, nos últimos anos, 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 

Uma efetiva política climática também depende da precificação do carbono, que são 
as políticas capazes de atribuir um preço ao carbono, permitindo-se que sejam inter-
nalizadas as externalidades negativas da mudança do clima na atividade econômica, 
de forma a dar aplicabilidade ao princípio do poluidor-pagador26. A precificação do 
carbono pode ser promovida por meio da criação de preço negativo, implícito ou ex-
plícito (EPE, 2020). Preço negativo inclui, por exemplo, subsídios ou outros estímulos à 
utilização de combustíveis fósseis, os quais promovem resultado contrário à redução de 
emissões de GEE. Preço implícito corresponde a restrições regulatórias que demandam 
ajustes de tecnologia e/ou fontes de energia, implicando custos para o responsável pe-
las emissões. Finalmente, o preço explícito é a precificação direta, que se divide em dois 
tipos de instrumentos, a saber, tributação e mercado com direitos de emissão negociá-
veis/sistemas de comércio de emissões (BANCO MUNDIAL, 2022). 

A precificação de carbono por meio de um instrumento de mercado é o modelo que 
oferece menores custos de transação, menos incerteza sobre os custos de mitigação 
e maior potencial de aceitação por parte da sociedade e do setor privado, em compa-
ração com medidas de tributação. Apesar de a opção de tributação de carbono ser 
de implementação relativamente mais simples que a dos mercados de carbono, há 
entraves políticos para sua adoção e risco de que as receitas fiscais não sejam dire-
cionadas a investimentos para a transição climática, ficando, em vez disso, reféns das 
diretrizes orçamentárias dos governos (CEBDS, 2021). 

Vale salientar que a PNMC, em seu artigo 9º, já dispunha sobre a criação do Mercado 
Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), o qual nunca chegou a ser implementado. 
De qualquer forma, de acordo com sua definição27, o MBRE não corresponderia a um sis-
tema de comércio de direitos de emissão, mas sim uma plataforma para comercialização 
de “certificados de emissões evitadas”, linguagem que denota se tratar de créditos de 
carbono provenientes de projetos certificados de iniciativa voluntária28. Claramente não 
havia intenção de regular oferta e demanda de redução de emissões, mas apenas de 
viabilizar uma infraestrutura para incrementar a oferta de créditos de carbono. 

Mais recentemente, por outro lado, surgiram pelo menos quatro iniciativas do Legis-
lativo para a criação de um instrumentos de mercado de carbono, inclusive por meio 
de um sistema de comércio de emissões: o Projeto de Lei no 528/2021 (apensado ao PL 
nº 2.148/2015) e o Projeto de Lei nº 4.088/2021, propostos pela Câmara dos Deputados, e 
os Projetos de Lei nº 4.028/2021 e nº 1684/2022, propostos no Senado Federal.

26 “Com um valor definido para as emissões de GEE, a precificação de carbono incentiva a mitigação onde ela é 
mais barata, ao trazer maiores ganhos para quem mitiga ao menor custo. A precificação de carbono ainda (i) dire-
ciona demandas de consumidores para produtos menos carbono intensivos; (ii) direciona investimentos a projetos 
e tecnologias menos carbono intensivas; e (iii) incentiva a inovação tecnológica. Não à toa, ilustres economistas 
advogam pela adoção de um preço global de carbono como forma eficiente de combater a mudança do clima 
(High Level Commission on Carbon Prices, 2017) (PROLO et al, 2021)
27 Nos termos da lei, trata-se de um mercado a ser “operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas 
de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, onde se dará 
a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas”.
28 Sobre a distinção entre mercado de carbono voluntário e regulado, ver novamente PROLO e colaboradores, 
2021). Explicando os mercados de carbono na era do Acordo de Paris. Rio de Janeiro: Instituto Clima e Sociedade. 
Disponível em: https://laclima.org/files/explicando-mercados-rev.pdf

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-549/NT%20EPE-DEA-GAB-014-2020%20-%20Precifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20C_final_05012021.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon
https://laclima.org/files/explicando-mercados-rev.pdf
https://laclima.org/files/explicando-mercados-rev.pdf
https://laclima.org/files/explicando-mercados-rev.pdf
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Ademais, o Decreto Federal nº 11.075/2022, da Presidência da República, estabelece 
procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças 
Climáticas previstos na PNMC e instituiu o Sistema Nacional de Redução de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa, bem como prevê que (...) “o Mercado Brasileiro de Redução 
de Emissões constitui mecanismo de gestão ambiental e será instrumento de opera-
cionalização dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas, com vistas a 
atuar como ferramenta à implementação dos compromissos de redução de emissões 
mediante a utilização e transação dos créditos certificados de redução de emissões”.

B) LACUNAS E DESAFIOS JURÍDICOS 

Entre os maiores desafios ao financiamento climático no país está a ausência de uma 
política formal de alinhamento da aplicação de recursos públicos na descarbo-
nização da economia, determinando que financiamentos e investimentos públicos, 
inclusive no mercado de capitais, devam deixar de ser aplicados em atividades carbo-
no-intensivas, devendo ser redirecionados para atividades de baixo carbono, de modo 
consistente com o Artigo 2.1.c do Acordo de Paris. Outras lacunas importantes são uma 
política de atração de financiamento climático privado, uma taxonomia consolidada 
para investimentos e uma reforma tributária que permita diversificar fontes de receitas 
e alcançar a descarbonização nas finanças públicas.

As normas do BACEN e da CVM, citadas no item anterior, adotam o modelo regulató-
rio conhecido como comply or explain (pratique ou explique). A iniciativa é bem-vinda, 
mas a transição para a economia de baixo carbono exige que se avance para incluir, por 
exemplo, deveres expressos de due diligence climático, introduzindo uma obrigação 
jurídica de realização de inventários de GEE e de divulgação da pegada de carbono de 
entes públicos e privados, e/ou introduzir requerimentos de capital diferenciados con-
forme a exposição a risco climático (GELZINIS, 2021). Além disso, a despeito da sinaliza-
ção positiva por parte dos reguladores, a Câmara dos Deputados emitiu sinal oposto ao 
aprovar o Projeto de Lei nº 3.729/2004, cujo artigo 54 limita a responsabilidade am-
biental das instituições financeiras à verificação da existência de licença.

O perfil de emissões de GEE do Brasil é altamente concentrado em Agricultura, Florestas 
e Outros Usos do Solo (AFOLU, na sigla em inglês) (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2020a) e, 
portanto, o sucesso da descarbonização do país depende fortemente do desenvolvimen-
to de políticas públicas de financiamento para esses setores. Nesse sentido, alguns entra-
ves estruturais a serem superados são a necessidade de desenvolvimento de programas 
federais e estaduais de apoio e financiamento ao uso sustentável das florestas e de 
pagamento por serviços ambientais, e o estabelecimento da agricultura de baixo 
carbono como condicionante para a aplicação de recursos públicos.

A norma do BACEN que introduziu impedimentos à concessão de crédito rural – devido 
à ausência do Cadastro Ambiental Rural (CAR), à produção em Unidade de Conserva-
ção e em desconformidade com o respectivo plano de manejo em terra indígena, em 
área embargada no bioma Amazônia ou com restrição no Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA) - Resolução BCB n° 140, citada no item anterior 
–  é um potencial instrumento para impedir o financiamento ao desmatamento ilegal, 
mas sua efetividade depende da concretização de outras políticas públicas, como a 
implementação do CAR. Veja-se que, com relação ao CAR, apenas 0,4% de cadastros - 
equivalentes a 2% do território nacional - tiveram sua análise concluída (SERVIÇO FLO-
RESTAL BRASILEIRO, 2022). 

https://www.americanprogress.org/article/addressing-climate-related-financial-risk-bank-capital-requirements/
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Infograficos/SEEG-infografico-brasil-1-BR-2020-rev.jpg
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/servico-florestal-brasileiro/documentos/car/boletim-do-car/5961-boletim-car-abril-2022/file
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/servico-florestal-brasileiro/documentos/car/boletim-do-car/5961-boletim-car-abril-2022/file
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Finalmente, para além das lacunas regulatórias, a ausência de coordenação entre as 
normas já existentes dificulta a efetividade das políticas públicas, e afeta a credibili-
dade do país como destino de captação junto a parceiros externos, por exemplo, por 
meio do Fundo Amazônia, no qual o Brasil captou mais de US$ 1 bilhão (TALANOA; 
COPPE/UFRJ, 2021) , e do Green Climate Fund (GREEN CLIMATE FUND, 2022), com 
captação superior a US$ 380 milhões.

A paralisação do Fundo Amazônia, por sua vez, deu-se em virtude da desconstituição 
dos comitês de governança do fundo, os quais haviam sido criados por decreto do Exe-
cutivo. Com a revogação dos dispositivos do decreto que estabeleciam a governança 
do fundo, eliminou-se os mecanismos de tomada de decisão para destinação dos 
recursos, e o fundo ficou com os recursos congelados. Hoje tal situação é objeto de 
judicialização no STF (ADO 59). Esse caso demonstra que, para garantir a estabilidade, 
permanência e segurança jurídica de importantes e robustos instrumentos públicos de 
política climática, é necessário ancorá-los em lei e não em frágeis decretos. 

Quanto à precificação de carbono, os desafios de implementação começaram tam-
bém pela histórica falta de engajamento político do governo brasileiro com a criação 
de políticas capazes de colocar um preço no carbono, fruto de uma visão de que, na 
governança climática global da UNFCCC, o Brasil é considerado um país “em desen-
volvimento” e que somente deve agir para combater a mudança do clima se receber 
recursos financeiros dos países desenvolvidos.

Ocorre que mesmo os países em desenvolvimento já vêm adotando modelos de preci-
ficação de carbono, como mostra a figura abaixo: 

FIGURA 1:  
INICIATIVAS DE PRECIFICAÇÃO DE CARBONO (ETS E IMPOSTO SOBRE 
CARBONO) IMPLEMENTADAS, EM IMPLEMENTAÇÃO E EM CONSIDERAÇÃO

Fonte: BANCO MUNDIAL, 2022.

https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/clima-e-desenvolvimento.pdf
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/clima-e-desenvolvimento.pdf
https://www.greenclimate.fund/countries/brazil
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455
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Em 2005, a União Europeia implementou o primeiro sistema de comércio de emissões 
de gases de efeito estufa regional do mundo, cujas lições aprendidas têm sido úteis 
para orientar a criação de novos mercados jurisdicionais pelo mundo. O EU-ETS (Euro-
pean Union Emissions Trading Scheme) está em sua quinta fase de implementação, 
tendo começado com uma fase piloto, com regras de alocação de direitos de emissão 
mais amenas e flexíveis (EUROPEAN COMMISSION, 2021). 

Na América Latina, México, Colômbia, Chile e Argentina são exemplos de países que 
adotaram medidas de precificação de carbono, em alguns casos com modelos híbridos 
- que combinaram tributação e sistemas de comércio de emissões. O México foi o pri-
meiro país da região a criar um imposto sobre a venda de combustíveis fósseis, em 2014, 
e iniciou o projeto-piloto de seu sistema de comércio de emissões em 2020 (IETA, 2022). 
O Chile instituiu taxação sobre as emissões em 2017 (EPE, 2020), visando atingir espe-
cialmente as termelétricas a carvão. A Colômbia, por sua vez, também adotou imposto 
sobre emissões de GEE e teve o piloto de seu sistema de comércio de emissões previsto 
em lei desde dezembro de 2021, o qual deverá ser lançado até 2024 (IETA, 2022).

No âmbito do projeto Partnership for Market Readiness do Banco Mundial em coopera-
ção com o Ministério da Economia (“PMR Brasil”), foi realizado estudo sobre alternativas 
de precificação de carbono no Brasil, que resultaram em uma recomendação para a 
criação de um sistema de comércio de emissões a abranger inicialmente o setor da 
indústria de emissões por combustão29.

O PMR Brasil identifica os desafios de precificação de carbono de setores como o agro-
pecuário, tendo em vista a enorme quantidade, fragmentação e dispersão dos agentes 
regulados e as dificuldades de fiscalização e enforcement associadas. Mesmo quanto à 
implementação de um mercado de carbono para o setor industrial, ainda há dificulda-
des do ponto de vista jurídico em se criar os arranjos institucionais e fluxos do sistema de 
compliance de uma forma mais eficiente, e que inclua mecanismos robustos de sanção. 

Os extensivos estudos técnicos, econômicos e jurídicos do PMR Brasil, contudo, não 
foram devidamente aproveitados pelo Executivo para mobilização da agenda de de-
senvolvimento dos mercados de carbono no Brasil, mas claramente acabaram influen-
ciando a intensa discussão no Legislativo a partir de janeiro de 2021.

Os projetos de lei em tramitação abordam a criação de uma demanda obrigatória de limi-
tação de emissões de GEE, mas ainda são lacônicos em relação a alguns aspectos essen-
ciais da infraestrutura e funcionamento do sistema, inclusive se omitindo na definição dos 
setores abrangidos pela lei, por exemplo, o que cria grande insegurança para o mercado.

Com relação ao Decreto nº 11.075/2022, embora tenha um papel útil em propor um es-
paço de registro público de reduções de emissões brasileiras e de fomentar discussões 
sobre metas setoriais de emissões de GEE no Brasil, não cria um mercado compulsório, 
com regras que permitam ao governo ter algum controle sobre a oferta e demanda de 
carbono, uma vez que as metas setoriais seriam definidas em acordos bilaterais com os 
setores envolvidos. Também não há clareza sobre quais são os tipos de créditos de carbo-
no que seriam aceitos para cumprir as metas dos setores envolvidos. Assim, não se gera a 
escassez necessária para que esses mercados desempenhem um papel de precificação 
do carbono. Da forma como está desenhado, ele apenas estabelece as bases para regular 
um ambiente de metas setoriais voluntário, e, portanto, mais parece ser uma certa regu-

29 Veja os resultados do projeto no website do Ministério da Economia do Governo do Brasil: https://www.gov.br/pro-
dutividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/pmr/partnership-for-market-readines-pmr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0962
https://www.ieta.org/resources/Resources/CarbonMarketBusinessBrief/2022/BusinessBrief_Mexico2022.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-549/NT%20EPE-DEA-GAB-014-2020%20-%20Precifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20C_final_05012021.pdf
https://www.ieta.org/resources/Resources/CarbonMarketBusinessBrief/2022/BusinessBrief_Colombia2022.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/pmr/partnership-for-market-readines-pmr 
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/pmr/partnership-for-market-readines-pmr 
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lação do mercado voluntário e não de regulação de um mercado compulsório (PROLO, 
2022). Logo, não se trata de um instrumento de precificação de carbono.

A criação de um sistema de comércio de emissões, por meio de lei ordinária, que anco-
re um sistema e infraestrutura robusto, é o empurrão para que o Brasil organize o seu 
orçamento de carbono junto ao Acordo de Paris30 e promova as discussões necessárias 
para decidir quais fontes, setores e GEE serão abarcados por sua política de mitigação 
apresentada  na NDC, e qual o percentual de redução ou limitação de emissões que 
deve aplicar, com base em suas circunstâncias nacionais, e em cada setor relacionado.

C) RECOMENDAÇÕES 

1. Editar decreto regulamentador da PNMC, para (i) criar uma política formal de 
alinhamento da aplicação de recursos públicos na descarbonização da economia, 
determinando que financiamentos e investimentos públicos, inclusive por meio 
do mercado de capitais, devam deixar de ser aplicados em atividades carbono-in-
tensivas e redirecionados para atividades de baixo carbono, inclusive em pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologias, em consonância com a previsão do artigo 2.1.c 
do Acordo de Paris, a fim de tornar os fluxos de financiamento compatíveis com o 
desenvolvimento de baixo carbono resiliente ao clima; (ii) criar uma política for-
mal de atração de financiamento climático privado, incluindo por meio de uma 
taxonomia consolidada para investimentos ESG e climáticos; (iii) criar uma políti-
ca de eliminação gradual de subsídios e reduzir progressivamente investimentos 
públicos na produção e exploração de combustíveis fósseis, e, oportunamente, de 
outras fontes energéticas que sejam autossustentáveis economicamente; (iv) criar 
uma estratégia financeira nacional para descarbonização e resiliência, ligada a 
um sistema de monitoramento que permita identificar lacunas, riscos sistêmicos 
e necessidades de investimento;

2. Regulamentar a Lei do PSA para criar mecanismos de financiamento climático 
direcionados a AFOLU, tais como programas federais e estaduais de apoio e finan-
ciamento ao uso sustentável das florestas, mecanismos de pagamentos por servi-
ços ambientais e para a agricultura de baixo carbono;

3. Realizar reforma tributária que permita diversificar fontes de receitas e alcançar 
a descarbonização nas finanças públicas;

4. Editar norma para otimizar o processo de implementação do CAR, inclusive por 
meio de cooperação com outros órgãos da Administração Pública relacionados à 
gestão de dados fundiários, a fim de dar efetividade à Resolução BCB nº 140/2021 
e a efetiva constituição ou reconstituição das áreas de Reserva Legal por parte dos 
proprietários rurais;

5. Avançar na regulação dos mercados financeiro, de capitais e de seguros para 
promoção da descarbonização, avançando-se do atual modelo “pratique ou expli-
que” para: (a) exigência de gestão de riscos climáticos, sob a ótica da dupla ma-
terialidade; (b) aumento da transparência com investidores em relação aos riscos 
climáticos; (c) efetiva taxonomia a fim de determinar quais são investimentos sus-
tentáveis; (d) incorporar ao dever dos administradores financeiros a efetiva gestão 
de riscos climáticos;

6. Eliminar o artigo 54 do PL nº 3.729/2004, que limita a responsabilidade ambien-
tal das instituições financeiras à verificação da existência de licença; inclusive uti-

30 O Acordo de Paris cria indiretamente um orçamento de carbono global - calculável a partir da limitação do 
aumento de temperatura prevista pelo tratado -; e os países-membros também devem estabelecer seus próprios 
orçamentos nacionais aderentes a ele, na forma de NDCs. Portanto, estabelecer um orçamento doméstico de 
carbono é a forma mais consistente de se quantificar os esforços e medir sua compatibilidade com a meta global. 
Para cumprir esse orçamento, há uma série de instrumentos possíveis, sendo que os instrumentos capazes de 
atribuir um preço ao carbono devem fazer parte da estratégia de mitigação.

https://valorinveste.globo.com/blogs/caroline-prolo/coluna/ainda-estamos-longe-de-um-mercado-regulado-de-carbono-no-brasil.ghtml
https://valorinveste.globo.com/blogs/caroline-prolo/coluna/ainda-estamos-longe-de-um-mercado-regulado-de-carbono-no-brasil.ghtml
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lizando dados do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáti-
cas (GRSAC)31 para análise da viabilidade de criação de exigências de due diligence, 
com realização de inventários de GEE e divulgação da pegada de carbono de entes 
públicos e privados, e/ou de requerimentos de capital.

7. Propor lei para (i) estabelecer sistema de controle e contabilidade das emissões, 
reduções de emissões e remoções de GEE no Brasil, a partir dos estudos técnicos e 
jurídicos elaborados no âmbito do projeto PMR e de dados recebidos em novo pro-
cesso, a ser realizado com ampla participação pública; (ii) instituir gradual obriga-
toriedade de relato de inventário de emissões para todos os setores da economia, 
inclusive por meio dos instrumentos de cadastro existentes; e (iii) adoção dos crité-
rios de reporte da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) para 
as companhias públicas.

4) LEGISLAÇÃO AMBIENTAL,  
USO DA TERRA E GESTÃO DE RESÍDUOS 

A) ATUAL ARCABOUÇO NORMATIVO 

Para garantir as suas metas climáticas, o Brasil precisa equacionar as questões das mu-
danças do uso da terra com suas implicações de grande magnitude nas emissões bra-
sileiras de GEE, e aumentar de forma contínua a eficiência no uso e gerenciamento dos 
recursos naturais brasileiros. A legislação ambiental, portanto, desempenha um papel 
fundamental, sendo necessário aprimorá-la e assegurar a sua efetividade.

A Constituição Federal de 1988 é a principal fonte formal do Direito Ambiental no país. O 
artigo 225 estabelece o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, ao qual 
correspondem obrigações do Estado e dos particulares no sentido de assegurar um meio 
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações32, 
o que inclui o direito a um clima estável33. Para reafirmar isso, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 233/2019 propõe alterar a Constituição Federal para incluir entre 
os princípios da ordem econômica a manutenção da estabilidade climática, bem como 
determinar expressamente que o Poder Público deverá adotar ações de mitigação da 
mudança do clima e adaptação aos seus efeitos adversos.

No nível federal, a política ambiental brasileira é conformada por um amplo rol de normas, 
porém encontra as suas bases na Lei nº 6.938/1981, que instituiu a PNMA. Esta lei define 
que meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 
3º). A questão climática é, portanto, também uma questão ambiental, de modo que todos 
os instrumentos da PNMA devem ser aplicados às questões climáticas, como também 
determina o artigo 11 da PNMC. 

31 As regras para divulgação do Relatório GRASC foram estabelecidas pela Resolução BCB nº 139/2021. 
32 Cuida-se de verdadeiro poder-dever de tutela do meio ambiente, sendo certo que sua violação afeta princípios 
constitucionais e outros direitos fundamentais protegidos, como a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, 
à segurança alimentar, à água potável, à moradia, além de direitos fundamentais dos povos indígenas e comuni-
dades tradicionais. Neste sentido, não é lícito ao Estado deixar de atuar ou mesmo atuar de forma insuficiente na 
proteção do ambiente, já que esta ação, ou omissão, se configura como uma prática inconstitucional. O direito à 
estabilidade do clima integra tanto o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente quanto o con-
teúdo do chamado mínimo existencial ecológico. Veja-se: SARLET; FENSTERSEIFER (2012), e WEDY e colaboradores 
(2020).
33 O STF reconheceu, expressamente, por ampla maioria, que a questão climática diz respeito a um direito funda-
mental. Veja-se STF, ADPF 708, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01/07/2022.

https://www.conjur.com.br/2020-out-10/ambiente-juridico-direito-fundamental-clima-estavel-audiencia-fundo-clima
https://www.conjur.com.br/2020-out-10/ambiente-juridico-direito-fundamental-clima-estavel-audiencia-fundo-clima


020

A PNMA criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e estabeleceu os ins-
trumentos para preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 
como o licenciamento e o zoneamento ambiental. Integrante desse sistema, o Con-
selho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é um órgão colegiado, composto por 
representantes do Estado, da sociedade civil e do setor empresarial, com capacidade 
consultiva e normativa, responsável por elaborar diretrizes de políticas governamentais 
para o meio ambiente e os recursos naturais.

Especificamente no que diz respeito à preservação das florestas e da vegetação nativa, 
destacam-se as seguintes normas:

- Lei nº 7.802/1989, regulamenta o uso e registro de agrotóxicos;

- Decreto Federal nº 1.905/1996, ratifica a Convenção sobre Zonas Úmidas de Im-
portância Internacional (Convenção de Ramsar);

- Decreto Federal nº 1.775/1996, dispõe sobre a demarcação de terras indígenas;

- Lei nº 9.433/1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos;

- Lei nº 9.605/1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crime Ambientais;

- Decreto Federal nº 2.519/1998, ratifica a Convenção Sobre Diversidade Biológica, 
assinada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (ECO-92);

- Lei nº 9.985/2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 
Unidades de Conservação;

- Lei nº 11.428/2006, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica;

- Lei nº 11.284/2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a pro-
dução sustentável;

- Lei nº 11.952/2009, que dispõe sobre a regularização fundiária na Amazônia Legal

- Lei nº 12.651/2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, chamada impro-
priamente de Código Florestal34; e

- Lei nº 14.119/2021, institui a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Am-
bientais (PNPSA).

Alguns dos mais importantes instrumentos para o controle do desmatamento e a pro-
moção da restauração florestal são regulados no Código Florestal, a Lei nº 12.651/201235. 
É o caso das Áreas de Preservação Permanente (APP)36 e da Reserva Legal (RL). A lei 
também criou, em âmbito nacional, o CAR, um registro público eletrônico e obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais, compondo uma base de dados com o fim de viabili-

34 A Lei nº 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, foi editada em substituição ao então vigente 
Código Florestal (Lei nº 4.771/1965). Por este motivo, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a denominá-la, 
impropriamente, “Novo Código Florestal”. Adotamos nesse documento a expressão “Código Florestal”, por reco-
nhecer sua ampla utilização, porém anotamos que a norma não esgota as regras de proteção florestal vigentes no 
país, mormente diante da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), e nem se limita a dispor sobre florestas, regulan-
do de forma ampla o tratamento da vegetação nativa mesmo em áreas urbanas.
35 A lei possui como princípio a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da 
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático (art. 1º, parágrafo único, I). 
Também prevê obrigação para que o Governo Federal estabeleça uma Política Nacional de Manejo e Controle de 
Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais que contenha instrumentos para a análise dos impac-
tos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, observando mudanças cenário de 
mudanças climáticas (art. 40, § 1º e § 2º).
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zar controle, monitoramento e planejamento ambiental e econômico, além de comba-
te ao desmatamento37. Ademais, a norma autoriza o uso de instrumentos econômicos 
como incentivo para a preservação e recuperação do meio ambiente, tais como o Pa-
gamento por Serviços Ambientais (PSA), obtenção de crédito agrícola e seguro agrícola 
em condições especiais, linhas de financiamento, isenção de impostos, dentre outros38.

Sobre o tema, também é importante mencionar o Plano Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa – Planaveg -, instituído pelo Decreto nº 8.972/2017, com o objetivo de 
apoiar os proprietários rurais com passivos ambientais na recuperação dessas áreas. A 
política também objetiva expandir e fortalecer incentivos financeiros, mercados públi-
cos e privados, e práticas agrícolas para que seja possível alcançar a meta de recupera-
ção da vegetação nativa em um mínimo de 12 milhões de hectares até 2030. No entan-
to, o plano segue sem implementação adequada.

Mais recentemente, a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais 
(PNPSA), instituída pela Lei Nº 14.119/2021, trouxe, entre os seus objetivos, o de contribuir 
para a regulação do clima e a redução de emissões advindas de desmatamento e 
degradação florestal. A norma faz referência expressa aos serviços de regulação cli-
mática, tais como o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos 
climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de 
enchentes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de en-
costas. A implementação da política depende de medidas adicionais de regulamentação.

Atualmente, a Lei da Mata Atlântica tem se revelado um importante instrumento 
para conservação e uso racional deste bioma, marcado por um altíssimo índice de 
biodiversidade, porém reduzido a cerca de 12% da sua cobertura original39. Ressalte-se 
que o bioma abriga cerca de 75% da população brasileira, que dependem dos serviços 
ecossistêmicos da floresta para ter acesso à água de qualidade, entre outros serviços 
ecossistêmicos relevantes (GAIO, 2018). Outros biomas brasileiros de alta relevância eco-
lógica como a Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampa e Caatinga, não contam com leis 
especiais para sua proteção40.

O combate ao desmatamento ilegal passa, também, pelo combate à grilagem e 
pela adequada destinação das florestas públicas. Nesse sentido, a Lei nº 11.284/2006 

36 As Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal são restrições ao direito de propriedade, como forma de 
garantir a função socioambiental, em especial atenção aos artigos. 5º, XXIII, 170, III, e 186, II, da Constituição Federal, 
de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e de conservar e proteger a biodiversidade e os processos 
ecológicos. No caso da Reserva Legal, os percentuais mínimos variam de 20% a 80% da área total do imóvel, de-
pendendo da região onde está inserido (art. 12, I e II). No que tange às APPs urbanas, no entanto, foi publicada a 
Lei nº 14.285/2021 que atribui aos municípios e DF a competência para definir a metragem de áreas de preservação 
permanente (APPs) em torno de cursos d’água em áreas urbanas consolidadas. Tramita a ADI 7146 questionando 
a constitucionalidade desta norma, sob o fundamento que a medida inverteria a lógica do regime constitucional 
de repartição de competências, pois as leis ambientais dos entes subnacionais somente podem aumentar o rigor 
ambiental das normas nacionais, jamais reduzir.
37 O CAR se presta para comprovar a regularidade ambiental dos imóveis rurais, inclusive sendo condição para 
acesso ao crédito rural, licenciamento ambiental, dentre outros. Isso, pois, nele são registradas informações e da-
dos sobre a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas 
de Uso Restrito, das áreas consolidadas e Reserva Legal (art. 29, III). A inscrição do imóvel rural no CAR, regulamen-
tado pelo Decreto nº 7.830/2017, é condição obrigatória para a adesão ao Programa de Recuperação Ambiental 
(PRA), todavia, o prazo para adesão ao PRA finalizou em 31 de dezembro de 2020 (art. 29., § 4º). Ocorre que a imple-
mentação do PRA depende de regulamentação pelos estados, e muitos seguem sem regulamentação.
38 No que tange ao PSA, a Lei nº 14.119/2021 instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA), o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) e o Programa Federal de Paga-
mento por Serviços Ambientais (PFPSA). A PNPSA possui, dentre seus objetivos, contribuir para a regulação do 
clima e a redução de emissões advindas de desmatamento e degradação florestal, e prevê como modalidades de 
pagamento por serviços ambientais o pagamento direto, monetário ou não monetário, a prestação de melhorias 
sociais a comunidades rurais e urbanas, a compensação vinculada a certificado de redução de emissões por des-
matamento e degradação, títulos verdes (green bonds), além da CRA (art. 3° e incisos), dentre outras.
39 Vide: <https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-mata-atlantica_17-18.pdf>
40 A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
são considerados patrimônio nacional, nos termos do §4º do art. 225 da CF.
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dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável, disciplinando 
a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais como categorias de unidades 
de conservação, a destinação de florestas públicas às comunidades locais e a conces-
são florestal. Em suma, a norma define que “as florestas públicas devem ser destinadas 
à conservação, concessão para exploração sustentável, ou reconhecimento de direitos 
territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais” (BRITO; GOMES, 2021, p. 
222), lei no sentido de combater a grilagem de florestas públicas.

Ademais, por sua importância na preservação das florestas e no combate ao des-
matamento41, também importa mencionar o Decreto nº 1.775/1996, que trata do 
procedimento administrativo para demarcação de terras indígenas, regulamentan-
do o art. 2º, IX, da Lei 6.001/1973, o qual prevê o direito dos povos indígenas à posse das 
suas terras e o usufruto das riquezas naturais e utilidades ali existentes.

Já no que diz respeito ao tratamento de resíduos, destacam-se as seguintes normas, 
que se articulam com a PNMA:

- Lei nº 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB);

- Lei nº 12.305/2012, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); e

- Lei nº 14.026/2020, que instituiu o Novo Marco Legal do Saneamento.

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamen-
to básico formado pelos serviços públicos de abastecimento de água, tratamento de 
esgoto, drenagem de águas pluviais urbanas e os serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. Por sua vez, a Lei nº 12.305/2012, definiu diretrizes para a destinação 
final, princípios para hierarquia nas ações de gestão e no gerenciamento dos resíduos e 
conceitos como responsabilidade compartilhada, logística reversa, além de instrumen-
tos como os planos estaduais e municipais de gestão integrada de resíduos sólidos.

As políticas de saneamento e resíduos foram atualizadas pela Lei Federal nº 14.026/2020, 
que estabeleceu um novo arranjo jurídico baseado na concessão dos serviços de sa-
neamento básico, setor regulado pela Agência Nacional de Águas (ANA). Além disso, a 
norma institui o princípio da prestação regionalizada dos serviços com a formalização 
de consórcios intermunicipais para a garantia da universalização e da sustentabilidade 
econômico-financeira. Fixou, ainda, novo prazo para o encerramento dos lixões.

Mais recentemente, o Decreto Federal nº 10.936/2022 instituiu os Programas de 
Coleta Seletiva Cidadã e de Logística Reversa. Foram lançados também o Programa 
Recicla+ (Decreto n° 11.044/2022) e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares 
(Decreto nº 11.043/2022).

B) LACUNAS E DESAFIOS JURÍDICOS 

A mudança de uso da terra, puxada pelo desmatamento, responde por 44% das emis-
sões de GEE do Brasil. Desde 2012, as emissões do setor cresceram 64%. Já a agricultu-
ra responde por 28% das emissões totais do país (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2020b). 
Dados recentes apontam que, nos últimos três anos, 51% do desmatamento na Ama-
zônia ocorreu em Terras Indígenas (TIs), Unidades de Conservação e nas chamadas 
Florestas Públicas Não Destinadas (IPAM, 2021). 

41 Mais informações sobre isso estão disponíveis em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indige-
nas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-estudo.shtml e https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-estudo.shtml

https://climaesociedade.org/wp-content/uploads/2022/07/Caio-Borges-e-Pedro-Henrique-O-STF-e-a-APDF-708-ebook-1.pdf
https://climaesociedade.org/wp-content/uploads/2022/07/Caio-Borges-e-Pedro-Henrique-O-STF-e-a-APDF-708-ebook-1.pdf
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_8/SEEG8_DOC_ANALITICO_SINTESE_1990-2019.pdf
https://ipam.org.br/invasao-de-terras-publicas-foi-a-principal-causa-do-desmatamento-na-amazonia/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-estudo.shtml e https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-es
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-estudo.shtml e https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-es
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-estudo.shtml e https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/03/terras-indigenas-concentram-apenas-3-do-desmatamento-na-amazonia-aponta-es
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Os conflitos envolvendo terra são um dos principais fatores que dificultam o controle 
do desmatamento ilegal. Áreas registradas irregularmente como propriedade particu-
lar dentro de territórios indígenas aumentaram 55% entre 2016 e 2020, inclusive com 
registro no CAR (LOPES, CHIAVARI, 2022). Além disso, fraudes no CAR correspondem a 
65% do desmatamento em terras públicas da Amazônia: dos 56,5 milhões de hectares 
de florestas públicas não destinadas na Amazônia, 18,6 milhões de hectares possuem 
CAR sobrepostos a áreas preservadas, fatos que demonstram uma grande fragilidade 
nos controles deste instrumento pelos órgãos ambientais. Após a destruição da ve-
getação nessa área, a maior parte dela é destinada para pasto (IPAM, [s.d.]). De fato, o 
desmatamento na Amazônia está intimamente relacionado às práticas de grilagem42 e 
sucessivas leis de regularização fundiária, que admitem a regularização de ocupações 
ilegais recentes de florestas públicas - caso da Lei nº 13.465/2017, da Medida Provisória 
nº 10/2019 e outros projetos de lei como o PL nº 2.633/2020 -, favorecem a continuidade 
e agravamento desse cenário. 

Problemas na implementação adequada do CAR também dificultam o controle do 
desmatamento. De acordo com dados do Serviço Florestal Brasileiro, mais de 6,5 mi-
lhões de imóveis rurais foram cadastrados no CAR, todavia, somente pouco mais de 28 
mil cadastros tiveram a análise de regularidade ambiental concluída, o que repre-
senta apenas cerca de 0,4% do total43. E o que é mais grave: a adesão à regularização 
é extremamente baixa: apenas 1.169 termos de compromissos foram firmados, o que 
corresponde a 0,01% dos imóveis cadastrados. 

A falta de regulamentação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) pela maio-
ria dos estados é outro gargalo à implementação do Código Florestal e se configura 
como importante lacuna para a restauração de áreas degradadas44. Regras de com-
pensação e reposição florestal têm tido sua aplicação dificultada diante da falta de 
legislação atualizada para dispor sobre as autorizações para supressão de vegetação 
nativa (ASV). Apenas nove estados têm legislação atualizada sobre o tema (LOPES, 
NARDI E CHIAVARI, 2021) e os critérios técnicos utilizados para a reposição florestal nem 
sempre asseguram a efetiva compensação ambiental pela vegetação suprimida.

Além disso, é importante mencionar a falta de rastreabilidade de cadeias produti-
vas no Brasil - especialmente nos setores da agropecuária, madeira e mineração. Os 
fornecedores indiretos e a “lavagem de gado” (no deslocamento de animais criados 
em áreas onde houve desmatamento ilegal para locais regulares) acarreta a falta de 
transparência e de dados para orientar agências governamentais e consumidores. O 
rastreamento, por sua vez, deixa visíveis os elos da cadeia, aumentando os riscos para 
os envolvidos (THOMAS, 2021).

Outro desafio regulatório para a contenção do desmatamento diz respeito às constan-
tes tentativas de desafetar ou reduzir os limites de unidades de conservação. Um 

42 O termo “grilagem” refere-se à prática criminosa que envolve a invasão de terras públicas para apropriação parti-
cular, geralmente por meio de desmatamento e violência, com ou sem fraude documental.
43 Além disso, de acordo com dados publicados por LOPES e colaboradoras (2021), mesmo dentre os estados que já 
regulamentaram o PRA, somente dez estabelecem em legislação o procedimento para a regularização dos passi-
vos que foram constituídos após 2008, verificando-se uma lacuna para a restauração de áreas degradadas.
44 De acordo com dados publicados por LOPES e colaboradoras (2021), mesmo dentre os estados que já regula-
mentaram o PRA, somente dez estabelecem em legislação o procedimento para a regularização dos passivos que 
foram constituídos após 2008. A demora na implementação dos instrumentos da Lei da Vegetação Nativa é preo-
cupante, especialmente considerando que o Brasil é um grande produtor e exportador de commodities agrícolas, 
representando quase metade das exportações totais do país. Com efeito, o bloco europeu e os EUA têm atuado na 
criação de normas e medidas comerciais que visam coibir a importação de produtos cultivados em terras desma-
tadas, fato que traz à tona a relevância crescente da necessidade de controle e rastreabilidade das cadeias produti-
vas, trazendo transparência às relações de consumo para que se atinja os objetivos climáticos e o desenvolvimento 
sustentável.
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exemplo é a Lei Estadual nº 1.089/2021, de Rondônia, que reduziu substancialmente os 
limites da RESEX Jaci-Paraná e do Parque Estadual Guajará Mirim, sem qualquer es-
tudo prévio para mensurar os impactos ambientais da medida e mapear a população 
residente nas áreas. A norma, porém, foi declarada inconstitucional (ADI nº 0804739-
62.2021.8.22.000), por violação ao artigo 225 da Constituição Federal. 

Nesse contexto de descontrole do desmatamento ilícito, cumpre mencionar o grave 
quadro de impunidade ambiental provocado pela edição do Decreto Federal nº 
9.760/2019, que alterou o processo administrativo ambiental na esfera federal de 
modo a, na prática, paralisar a aplicação de sanções contra infratores ambientais. O 
novo decreto inovou o processo administrativo sancionador ambiental ao instituir as 
audiências de conciliação ambiental e o Núcleo de Conciliação Ambiental, alterando 
consideravelmente a estrutura de governança do processo sancionador. Tais mudanças 
reduziram a agilidade do processo e aumentam consideravelmente o risco de prescri-
ção das penalidades aplicáveis aos ilícitos ambientais, além de tornar o processo mais 
centralizado e potencialmente arbitrário (LOPES, CHIAVARI, 2021)45. A falta de punição 
gera uma mensagem de leniência que conduz a impactos climáticos gravosos46, sobre-
tudo em um contexto de fragilização institucional e redução da destinação orçamentá-
ria aos órgãos e instrumentos de controle e de fiscalização.

De maneira geral, a efetividade da política ambiental tem sido prejudicada por proble-
mas na transparência e na participação social. Sobre o tema, ressalta-se ainda o Decre-
to nº 9.806/2019, que reduziu a pluralidade e a capacidade de participação qualificada 
da sociedade civil no CONAMA47, um dos mais importantes órgãos para a conformação 
da política ambiental do país48.

Ademais, instrumentos jurídicos centrais da política ambiental poderiam ser me-
lhor mobilizados para a ação climática. O licenciamento ambiental e a avaliação 
prévia de impactos ambientais de atividades potencialmente poluidoras, por exemplo, 
são alguns dos instrumentos mais tradicionais e utilizados em âmbito federal, estadual 
e municipal. No entanto, não têm servido para garantir a prevenção, a mitigação e a 
compensação dos impactos no clima, em que pese a existência de normas que permi-
tem que se exija a avaliação da variável climática no licenciamento ambiental (MOREI-
RA, 2021). O Estado como indutor da política climática também falha ao não promo-
ver as licitações sustentáveis, autorizadas pela Lei de Licitações (art. 3º), pelo Decreto 
Federal nº 7.746/2012 e pela PNMC (art. 6º).

Finalmente, no que se refere ao setor de resíduos, as emissões brasileiras são em 
grande parte decorrentes da ineficiência das políticas de gestão existentes e da 

45 O relatório da Climate Policy Initiative (CPI) de autoria de Lopes e Chiavari sobre os efeitos ambientais da conci-
liação, confirmou o temor dos servidores do IBAMA. Segundo os dados levantados, cerca de 98% de 1.154 autos de 
infrações emitidos na Amazônia desde 8 de outubro de 2019 estavam paralisados até maio de 2021. Isto porque, as 
atividades nas autarquias - ICMBio e IBAMA - foram paralisadas por mais de um ano e meio, em razão a ausência 
de medidas prévias no sistema eletrônico, capacitação e corpo técnico suficiente para incorporar as inúmeras 
mudanças promovidas pela entrada em vigor da norma, retardando as audiências entre infratores e o órgão am-
biental que só tiveram regulamentação em janeiro de 2020, tendo início apenas no início de 2021. Sobre o tema, ver 
também RAJÃO e colaboradores (2021).
46 A questão é debatida na ADPF 755, em trâmite perante o STF.
47 A questão é debatida na ADPF 623. Em 17 de dezembro de 2021, foi proferida decisão deferindo a suspensão da 
eficácia do Decreto até o final do julgamento do mérito.
48 Também se extinguiu a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (Decreto nº 10.224/2020), medida que foi julgada inconstitucional pelo STF em abril de 2022 (ADPF 651).
48 Desse total, a maior parte está associada à disposição de resíduos sólidos em aterros controlados, lixões e aterros 
sanitários (64%), seguida pelo tratamento de efluentes líquidos domésticos (28%), tratamento efluentes líquidos 
industriais (6%), incineração ou queima a céu aberto (2%) e, com menor contribuição, o tratamento biológico por 
meio de compostagem (<1%), como ilustrado na figura abaixo. ><1%).

https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/publication/analise-do-novo-procedimento-administrativo-sancionador-do-ibama-e-seus-reflexos-no-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/
http://www.editora.puc-rio.br/media/Litigancia%20climatica_ebook_final_2.pdf
http://www.editora.puc-rio.br/media/Litigancia%20climatica_ebook_final_2.pdf
https://csr.ufmg.br/csr/wp-content/uploads/2021/06/Rajao_Schmitt-et-al_Julgamentos-IBAMA_final.pdf
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falta de acesso da população aos serviços públicos de coleta domiciliar – mais de 20 
milhões de brasileiros, segundo o IBGE49. A adoção de padrões sustentáveis de produ-
ção ainda não se concretizou como uma responsabilidade compartilhada, e os sistemas 
de logística reversa não estão estruturados e implementados. Os índices de reciclagem 
do país são extremamente baixos: 30% dos resíduos produzidos no Brasil tem poten-
cial para reciclagem, mas apenas 3% foram efetivamente reciclados em 2020 (ANCAT, 
2021). Outro grande desafio é encerrar os quase 3 mil lixões, responsáveis por cerca de 6 
milhões de toneladas de CO2 Essa meta esbarra no fato de que 3.256 municípios brasi-
leiros (58,4%) ainda não possuem planos de saneamento básico e gestão integrada de 
resíduos sólidos (IDS, 2020). Os governos locais acumulam também desafios de gover-
nança que passam por ausência de recursos para financiar os custos com as operações 
de implementação dos serviços e pela falta de corpo técnico especializado no quadro 
de pessoal da Administração Pública.

QUADRO 2: AÇÕES DE LITIGÂNCIA CLIMÁTICA, RELACIONADAS À  
EFETIVIDADE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

INSTRUMENTO OBJETO

ADPF 735
Questiona o Decreto nº 10.341/2020, que retira autonomia do IBAMA na 
fiscalização de crimes ambientais e transfere para as Forças Armadas pela 
Operação Verde.

 ADPF 755 Paralisação do processo sancionador do IBAMA.

ADPF 623 
Questiona a constitucionalidade do Decreto nº 9.806/2019, que reduziu a 
pluralidade e a capacidade de participação qualificada da sociedade civil 
no CONAMA.

ADI 7146

Questiona a constitucionalidade da Lei Federal nº 14.285/2021 que altera 
dispositivos da Lei 12.651/2012 e 6.766/79, conferindo competência aos mu-
nicípios e ao Distrito Federal para definir a metragem de áreas de preserva-
ção permanente (APPs) em torno de cursos d’água em áreas urbanas.

ADI 6446
Questiona a interpretação a ser dada a dispositivos do Código Florestal em 
face da Lei da Mata Atlântica, com potencial impacto no desmatamento do 
bioma.

ADPF 651 Pede a inconstitucionalidade do Decreto nº 10.224/2020, que exclui a socie-
dade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente.

ADO 54 Denuncia o Governo Federal por omissão no combate ao desmatamento.

ADO 59 Pede a reativação do Fundo da Amazônia, o repasse de recursos financeiros 
de projetos já aprovados e a avaliação de projetos em fase de consulta.

ADI 6808

Contesta a Medida Provisória nº 1.040/2021 que permite licença ambiental 
automática para empresas consideradas de grau de risco médio e impede 
que órgãos de licenciamento solicitem informações adicionais além das 
informações à Redesim.

ADI nº 0804739-
62.2021.8.22.000

Questiona a Lei nº 1.089/2021, do Estado de Rondônia, que reduziu os limites 
da RESEX Jaci-Paraná e do Parque Estadual Guajará Mirim

ACP nº 1005885-
78.2021.4.01.3200

Ação proposta pelo MPF e pelo INCRA em face de um proprietário do imó-
vel no Amazonas para responsabilizá-lo pelo desmatamento de uma exten-
sa área de floresta nativa na Amazônia, exigindo o pagamento de indeni-
zação pelos danos climáticos, calculados com base em uma Nota Técnica 
elaborada pelo IPAM.

49 Desse total, a maior parte está associada à disposição de resíduos sólidos em aterros controlados, lixões e aterros 
sanitários (64%), seguida pelo tratamento de efluentes líquidos domésticos (28%), tratamento efluentes líquidos 
industriais (6%), incineração ou queima a céu aberto (2%) e, com menor contribuição, o tratamento biológico por 
meio de compostagem (<1%), como ilustrado na figura abaixo. ><1%).

https://uploads-ssl.webflow.com/5eff94b3bd38022cb65ebeb0/61cc5e10cd0e3c4593f77725_Anuário%20da%20Reciclagem%202021.pdf?utm_source=v2&utm_medium=anu
https://uploads-ssl.webflow.com/5eff94b3bd38022cb65ebeb0/61cc5e10cd0e3c4593f77725_Anuário%20da%20Reciclagem%202021.pdf?utm_source=v2&utm_medium=anu
https://www.idsbrasil.org/wp-content/uploads/2021/12/Relato%CC%81rio_Parte-1_esclarecimentos_IDS_iV_2020_Versa%CC%83o-2.pdf
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QUADRO 3: INICIATIVAS EXTRAJUDICIAIS INOVADORAS:

Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) da Carne

TAC firmado entre frigoríficos do Pará e Ministério Público 
Federal para tentar evitar a compra de gado bovino de fazen-
das, onde foi comprovado o desmatamento criminoso, ou em 
Terras Indígenas, Unidades de Conservação ou com o uso de 
trabalho escravo.

CPP - Compromisso Público 
da Pecuária 

Proposto pelo Greenpeace e assinado pelos três grandes fri-
goríficos (JBS, Marfrig e Minerva) para o desmatamento zero, 
em que se comprometem a não comprar animais criados em 
propriedades que não estejam em conformidade com as leis 
ambientais.

Moratória da soja

Pacto ambiental entre as entidades representativas dos pro-
dutores de soja no Brasil, ONGs ambientais e, mais tarde, do 
próprio governo, com o compromisso de não comprar a com-
modity de áreas desmatadas.

C) RECOMENDAÇÕES

1. Revogar as normas que alteraram o processo administrativo sancionador do IBAMA, 
provocaram a sua paralisia e aumentaram o risco de prescrição das sanções ambien-
tais, para assim se restaurar a efetividade da política de combate a ilícitos ambientais;

2. Editar instrução normativa entre MMA, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICMBio) para retomada e escalada da Operação Controle 
Remoto, de alta efetividade e baixo custo, de modo a garantir a responsabilização rá-
pida e exemplar das ilegalidades ambientais identificadas usando os relatórios feitos 
a partir de imagens de satélite de alta resolução. Órgãos de fiscalização subnacionais 
devem buscar replicar este tipo de operação;

3. Regulamentar, no âmbito estadual, os principais instrumentos do Código Florestal, 
caso dos Programas de Regularização Ambiental, das Cotas de Reserva Ambiental e 
das Autorizações de Supressão de Vegetação;

4. Editar regras obrigatórias de devida diligência e rastreabilidade voltada para atores 
da cadeia de suprimentos, a fim de assegurar que os produtos comercializados sejam 
livres de desmatamento ilegal;

5. Adotar medidas administrativas de aperfeiçoamento dos sistemas de informação 
existentes de modo a facilitar o acesso aos dados ambientais em geral, incluindo 
os dados do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SI-
NAFLOR), de Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) e dados sobre licencia-
mento ambiental em geral; 

6. Editar decreto regulamentador da PNMC para o fim de:

a) implementar uma estratégia de combate ao desmatamento integrada e inter-
ministerial, consolidando instrumentos como o PPCDAm e PPCerrado e incluindo 
o Planaveg, com participação ativa da sociedade, estabelecendo metas de prote-
ção, restauração, produção sustentável e rastreabilidade por Estados e Municípios;

b) prever instrumentos que assegurem apoio científico e financeiro aos estados e 
municípios para a adoção de regulamentações, medidas e programas que visem 
à preservação, ao manejo e ao uso sustentável das florestas; e

c) incluir expressamente a dimensão das mudanças climáticas no licenciamento 
ambiental, explicitando a obrigatoriedade da análise dos riscos climáticos como 
componente de estudos ambientais; e a apresentação, por parte dos empreendi-
mentos em processo de licenciamento, de inventários completos de GEE compa-



027

tíveis com metodologias aceitas internacionalmente, que permitam a adoção de 
medidas capazes de mitigar as emissões do empreendimento ou de compensá-las

7. Promover alteração normativa, preferencialmente legislativa, a fim de garantir segu-
rança jurídica, para estabelecer de maneira clara a competência ambiental e o fortaleci-
mento da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) como órgão de proteção do meio am-
biente, principalmente nas áreas com presença de indígenas isolados. Isso poderia ser 
realizado pela alteração da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio), ou da Lei nº 5.371/1967 
(Lei de instituição da FUNAI) ou da Lei nº 6.938/1981 (PNMA); 

8. Editar decreto para regulamentar a Lei federal do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC) para estabelecer que as florestas públicas sejam destinadas 
prioritariamente à criação de unidades de conservação, ao reconhecimento de direi-
tos territoriais de povos indígenas e comunidades tradicionais e à concessão florestal, 
por meio do manejo florestal sustentável; 

9. Regulamentar a Lei de Saneamento Básico, para criar um plano de ação para mi-
tigação de emissões de GEE na gestão de resíduos sólidos, incluindo ações para (i) 
incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, como plásticos de uso único ou 
plásticos recicláveis, ou substituir o microplástico de vários produtos; (ii) captação e 
o reaproveitamento de biogás capturados em unidades de destinação de resíduos 
sólidos para a geração de energia; e (iii) fortalecimento de cooperativas de reciclagem 
para promover a inclusão social e do trabalho de catadores autônomos ou associados;

10. Cancelar títulos de beneficiários de programas de regularização fundiária que 
estejam descumprindo a legislação ambiental, em especial a florestal, na forma do 
artigo 15 da Lei nº 11.952/2009;

11. Prever no orçamento público a alocação de pelo menos 2% do PIB em ações para 
enfrentar a mudança climática. Esta previsão deve ser inserida por meio de lei, ideal-
mente, em alteração da PNMC;

12. Editar decreto regulamentador da Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), para esti-
mular o desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução 
de emissões e para adaptação a partir da inclusão de critérios de preferência em lici-
tações e concorrências públicas, conforme previsão do Art. 6º, XII, da PNMC, especial-
mente, mas não se limitando, aos setores de impacto direto sobre o clima, como são 
os casos da construção civil e do transporte; e 

13. Tipificar os crimes de inscrição fraudulenta no CAR (PL nº 486/2022) e de grilagem 
de terras públicas (PL nº 6.286/2019).

5) TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

A) ATUAL ARCABOUÇO NORMATIVO

Na trajetória para limitar o aquecimento da temperatura média do planeta a 1.5ºC, nos 
termos do Acordo de Paris, a questão energética desponta como eixo central do pro-
cesso de transição para um modelo de desenvolvimento com baixa emissão de carbo-
no. O contexto brasileiro apresenta desafios e oportunidades que lhe são peculiares, 
considerando a abundância de recursos e questões estruturais que precisam ser en-
frentadas em curto e médio prazos.

A atualização da NDC brasileira, em abril de 2022, estabeleceu novas metas de redu-
ção das emissões nacionais, com percentuais de 37% e 50% até 2025 e 2030, sobre as 
emissões relativas ao ano de 2005, respectivamente, bem como uma meta indicativa 

https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Updated%2520-%2520First%2520NDC%2520-%2520%2520FINAL%2520-%2520PDF.pdf
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de emissões líquidas zero até 2050. O documento não estabeleceu medidas específi-
cas que serão adotadas nesse contexto, tampouco no contexto específico da transição 
energética, limitando-se a ressaltar a participação de fontes renováveis e a necessidade 
de investimentos em biocombustíveis e outros segmentos de baixa emissão.

O caminho para a descarbonização passa, necessariamente, pela adequação de instru-
mentos legais, regulatórios e do arranjo institucional do setor energético, com ações 
que vão de políticas de abandono gradativo do uso de combustíveis fósseis, com diver-
sificação da matriz energética, ao fortalecimento de políticas de universalização que 
promovam uma transição justa, o que inclui a erradicação da pobreza energética.

Há uma forte participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira, com 
44,7% de toda a oferta nacional, quadro que se destaca em comparação a outros países 
(EPE, 2022). Num recorte mais específico, a matriz elétrica dispõe de um percentual 
ainda maior de fontes renováveis, com 83,3%, majoritariamente advindas do aproveita-
mento hidrelétrico (ANEEL, 2022). Há, contudo, relevantes efeitos negativos da pre-
sença predominante das fontes hidrelétricas que não podem ser ignorados50. 

Para garantir segurança energética, e, ao mesmo tempo, promover a necessária redu-
ção das emissões de GEE do Brasil, é necessário maior planejamento do setor energé-
tico, com o aumento da participação de fontes alternativas no sistema como um todo, 
ampliação do uso de biocombustíveis em substituição aos combustíveis fósseis e seu 
uso subsidiário em termelétricas.

A política energética brasileira estrutura-se a partir de planos de médio e longo prazo 
formulados pelo Poder Executivo. O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 
constituía um dos instrumentos da PNMC, incluído pelo Decreto nº 9.578/2018. Entre-
tanto, esta disposição foi revogada com o Decreto nº 11.075/2022, que retirou o PDE do 
rol de planos setoriais da PNMC. O Plano Nacional de Energia (PNE) estabelece o pla-
nejamento de longo prazo para o setor. Em sua versão mais recente, o PNE 2050, visa 
ao avanço da participação de fontes renováveis na matriz energética nacional, em es-
pecial a eólica e a solar, bem como a expansão de outras fontes, como a nuclear, dando 
enfoque a um cenário de aumento da demanda energética - que denomina de cenário 
de Desafio de Expansão (EPE, 2020).

O planejamento energético nacional deve prezar pela diversificação da matriz brasilei-
ra, reduzindo drasticamente a participação de combustíveis fósseis, com o descomis-
sionamento de termelétricas movidas a carvão, e expandindo a geração de energia por 
fontes eólicas, solar fotovoltaica e bioenergia. Dada a intermitência das fontes reno-
váveis, deve-se criar um plano de adaptação para o Sistema Interligado Nacional, de 
acordo com a sazonalidade da abundância de cada recurso.

O processo de transição energética justa não se caracteriza apenas pela diversificação 
das fontes de geração, mas requer a promoção do desenvolvimento socioeconômico 
por meio da universalização do acesso à energia, especialmente por meio de fon-
tes renováveis. Nesse sentido, a regulamentação da geração distribuída (GD), aliada à 
criação de políticas de acesso, podem ser instrumentos efetivos para promover os Obje-

50 Na geração de energia elétrica, a construção de grandes projetos de infraestrutura implica elevado impacto 
territorial, além do potencial de emissão de outros poluentes e resíduos. Aponta-se que usinas hidrelétricas podem 
acumular e emitir grandes quantidades de metano a longo prazo, o que, somado ao alto impacto ambiental e 
social, pode representar um fator de desestímulo à expansão do segmento (BERTASSOLI JR. et al., 2022). Por outro 
lado, a concentração da geração de energia elétrica em fontes intermitentes, principalmente as que dependem 
de condições climáticas, pode aumentar o risco de desabastecimento, considerando que as mudanças do clima 
tendem a intensificar extremos de seca (IPCC, 2021).

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2022
https://antigo.aneel.gov.br/siga
https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abe1470
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
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tivos do Desenvolvimento Sustentável ao mesmo tempo em que viabilizam a transição 
energética com justiça climática.

No Brasil, a Lei nº 14.300/2022 estabeleceu o marco legal para a microgeração e minige-
ração de energia, em alinhamento com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (PROINFA), prevendo a composição de consórcios e cooperativas 
entre consumidores para o abastecimento coletivo. Tais políticas que promovem univer-
salização do acesso à energia, em especial nas localidades em que há maior vulnerabili-
dade socioambiental, podem alavancar a integração desses grupos vulnerabilizados nas 
cadeias econômicas, e, com isso, promover a geração de empregos diretos e indiretos.

O setor de transportes é responsável pela maior parte das emissões por energia no país. 
Exemplo de medida adotada pelo Governo Federal para controlar parte das emissões 
do setor é o programa Renovabio (Lei nº 13.576/2017), que incentiva a expansão do uso 
de combustíveis de baixa emissão mediante a adição de bioprodutos na cadeia de con-
sumo. O Programa Combustível do Futuro (instituído pela Resolução nº 07 do Conselho 
Nacional de Política Energética) visa a integrar o Renovabio com outras políticas do se-
tor, a exemplo do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, Programa Rota 
2030, PROCONVE e PROMOT. 

A regulação do setor ainda se concentra em limitar as emissões ou expandir o uso de 
biocombustíveis, sem propor objetivamente uma mudança estrutural. Para além disso, 
as políticas de transporte devem prezar pelo incentivo ao uso de sistemas rodoviá-
rios coletivos e à diversificação da matriz de transportes. Ademais, é crucial empregar 
ações de eletrificação de veículos de grande porte, aliadas ao incentivo às fontes reno-
váveis. A construção de um marco normativo da mobilidade por veículos híbridos e 
elétricos é, portanto, necessária para orientar o desenvolvimento do segmento no país.

Destaca-se ainda a crescente mobilização da iniciativa privada para a produção de Hi-
drogênio Verde (H2V), incluindo parcerias com entes públicos subnacionais, por exem-
plo o Hub de Hidrogênio, no Ceará, e o programa Hidrogênio Verde, no Rio Grande do 
Sul. Os investimentos na tecnologia já alcançam a cifra de 2 bilhões de dólares, por 
representar um segmento promissor para o aproveitamento energético de baixo car-
bono e, também, uma oportunidade econômica, uma vez que pode ser armazenado e 
exportado para outros países. Em julho de 2021, o Governo Federal lançou o Programa 
Nacional de Hidrogênio - PNH2 (MME, 2021), que visa a desenvolver e consolidar o mer-
cado de hidrogênio no Brasil. Em sede legislativa, há o Projeto de Lei nº 725/2022 em 
tramitação, que prevê a inserção de um percentual mínimo de hidrogênio na rede de 
gasodutos, almejando alcançar 5% de participação até 2032 e 10% até 2050, e estabele-
ce parâmetros para o seu uso.

A política energética brasileira deve estar alinhada com a NDC brasileira, para alinhar 
o processo de descarbonização às metas e objetivos do Acordo de Paris. As recentes 
escolhas legislativas e executivas configuram retrocesso, uma vez que ainda preveem 
incentivos a energias de fontes não-renováveis e altamente poluentes. Por outro lado, 
medidas aplicadas no setor de transportes ainda estão unicamente focadas no uso de 
biocombustíveis, que, apesar de importantes, são insuficientes para alcançar as metas 
de redução de emissões se considerados isoladamente.

B) LACUNAS E DESAFIOS JURÍDICOS 

Na contramão das orientações internacionais51, a política energética brasileira tem de-

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-apresenta-ao-cnpe-proposta-de-diretrizes-para-o-programa-nacional-do-hidrogenio-pnh2/HidrognioRelatriodiretrizes.pdf
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monstrado inclinação a continuar reproduzindo a prática dos subsídios a combustíveis 
fósseis, especialmente por meio da ampliação da participação do carvão mineral na 
matriz nacional e da formulação de programas de proteção a esses setores. 

Medidas de proteção ao setor de petróleo e gás já vinham sendo adotadas no Brasil 
com a Lei nº 13.586/2017, que instituiu o regime tributário especial para a exploração de 
óleo e gás e renovou o Repetro até 2040.

Mais recentemente, a Lei nº 14.299/2022 criou o Programa de Transição Energética 
Justa, que, ao invés de fomentar fontes alternativas de geração de energia, estende a 
atividade termelétrica movida a carvão mineral do Complexo Jorge Lacerda até 2040. 
A ampliação da participação de termelétricas na matriz brasileira tem sido incentivada, 
também, pelo processo de desestatização da Eletrobrás, por meio da Lei nº 14.182/2021, 
bem como a formulação do Plano Nacional de Uso Sustentável do Carvão Mineral (Por-
taria MME nº 540/2021). Outras medidas caminham no sentido do fortalecimento de 
fontes não-renováveis, como a energia nuclear, pela Lei nº 14.120/2021. 

É preciso seguir o caminho da redução de subsídios e de incentivos aos combustíveis 
fósseis, prezando pela diversificação da matriz energética e o fomento a outros modelos 
de geração. Por outro lado, a redução de subsídios inclusive para fontes renováveis 
pode desonerar o custeio por parte dos consumidores e reduzir os valores pagos nas 
faturas de energia. Tal medida pode beneficiar o acesso equitativo da população.

Como dito, um dos principais gargalos para a transição energética do Brasil está na 
matriz de transportes, majoritariamente constituída de malha rodoviária. Com isso, 
modificações no setor afetam profundamente a logística econômica nacional, da pro-
dução ao consumo. Estabelecer um plano de descarbonização neste âmbito requer 
medidas gradativas para a modernização da frota mais antiga por veículos que se-
jam movidos a biocombustível ou, em um cenário ótimo, movidos a eletricidade. Além 
disso, é preciso expandir os segmentos ferroviário e marítimo.

Há que se notar ainda que existe uma realidade de substanciais fluxos de investimen-
tos voltados para fontes não-renováveis e advindas de combustíveis fósseis, os quais 
estão sujeitos a um alto risco de se tornarem ativos encalhados (stranded assets). Os 
incentivos de financiamento devem concentrar-se em tecnologias e ativos de confian-
ça a longo prazo, com olhar holístico para uma economia verde e desenvolvimento de 
tecnologias disruptivas.

Por outro lado, no plano internacional, os desafios também não são pequenos. En-
quanto o G20 – grupo que, até 2018, respondia por cerca de 75% das emissões globais 
de GEE, segundo dados do Climate Watch – comprometeu-se a encerrar o financia-
mento público internacional a novos projetos de geração de energia movidos a carvão 
no exterior52, as repercussões econômicas da guerra russo-ucraniana provocaram 
instabilidade no setor energético (TOLLEFSON, 2022), prejudicando o abastecimento 
de gás e petróleo, dando ensejo a discussões quanto à segurança energética e expon-
do a dependência europeia das exportações russas. Esse cenário geopolítico incentivou 
a União Europeia a buscar outras fontes de abastecimento. Com isso, em maio de 2022, 
a Comissão Europeia lançou o programa RepowerEU, que destinará até 300 bilhões de 

52 A declaração foi emitida durante o encontro do G20 em Roma, em 2021 (G20, 2021).

51 O documento final da COP 26, o Pacto Climático de Glasgow, estabeleceu, de forma inédita, a necessária redu-
ção do uso de combustíveis fósseis, conclamando os países a reduzirem gradativamente o uso do carvão (“phase-
-down coal”).

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00969-9
https://www.gov.br/mre/en/contact-us/press-area/press-releases/g20-rome-leaders2019-declaration
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euros para a aceleração da exploração de outras energias, em sua maioria oriundas de 
fontes limpas53.

É notável também a ausência de um marco normativo para a eletrificação dos veículos, 
sendo que os incentivos governamentais têm focado exclusivamente em biocombustí-
veis. É necessário um plano objetivo de descarbonização, com vistas a fomentar a mo-
dernização das frotas de transportes de carga e transportes coletivos, bem como criar 
as bases para um mercado de veículos elétricos para uso pessoal.

C) RECOMENDAÇÕES 

1. Por meio de lei ou decreto regulamentador da PNMC, formular plano de descarbo-
nização do setor energético alinhado às metas do Acordo de Paris, a ser explicitamen-
te designado como instrumento da Política Nacional de Mudança do Clima, que:  

a. estabeleça a redução gradativa do uso de carvão e demais combustíveis fósseis, 
com restrições à sua exploração no país, especialmente em áreas ambientalmen-
te relevantes, vinculando tais medidas à NDC; 

b. promova o encerramento gradual dos subsídios à exploração de combustíveis 
fósseis e reveja os subsídios a fontes renováveis, que se tornaram mais baratas e 
competitivas, visando a desonerar os consumidores; 

c. promova a diversificação da matriz elétrica brasileira, a fim de garantir maior 
segurança energética, prezando pela maior participação de outras fontes renová-
veis em detrimento de termelétricas; 

d. ainda tendo em vista a necessidade de garantir a segurança energética nacio-
nal, estabeleça o caminho para a criação de um plano de adaptação para o Siste-
ma Interligado Nacional, levando em consideração a sazonalidade de cada recur-
so e  os impactos das mudanças climáticas sobre sua disponibilidade, bem como 
a intermitência das fontes renováveis; 

e. crie uma política integrada que promova a modernização das frotas de trans-
porte de cargas e transportes coletivos, e das instalações de energia em edifícios 
públicos, para maior aproveitamento do potencial de geração distribuída;

f. fortaleça o incentivo à produção científica nacional, para o desenvolvimento de 
tecnologias energéticas mais eficientes e acessíveis, bem como a exploração de 
fontes disruptivas, de forma a desonerar o processo de transição para a sociedade 
e para o Poder Público; 

g. tenha uma dimensão de transição justa, para combater a pobreza energética, 
com foco nas energias renováveis e na descentralização da geração de energia, 
por meio da criação de um plano de geração distribuída (GD) e um plano nacional 
de capacitação dos cidadãos para trabalhar nos setores de energias renováveis, 
com vistas à geração de empregos e à viabilização de uma transição justa.

2. Por meio de lei, estabelecer o marco normativo da mobilidade por veículos híbri-
dos e elétricos.

3. Por meio de decreto regulamentador da PNMC, estabelecer normas objetivas para 
o licenciamento de instalação de empreendimentos de energias renováveis, de forma 
a integrar as dimensões socioambientais e critérios de desenvolvimento sustentável 
da Agenda 2030 e dos instrumentos que vierem a substituí-la para além de 2030.

53 Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou, em junho de 2022, uma série de atos executivos para lidar 
com a crise climática. As novas ações permitem ao país reforçar os investimentos em fontes de energias renová-
veis. No início de 2021, o governo estadunidense anunciou uma nova área prioritária para energia eólica offshore 
em sua costa, com a expectativa de geração de mais de 20 mil empregos verdes até 2030, e a abertura de mais 7 mil 
postos de trabalho adicionais nas comunidades do entorno (THE WHITE HOUSE, 2021). Outras ações abrangem a 
inclusão de lares no sistema de abastecimento por energia solar e a eletrificação de veículos coletivos.
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