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Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 59 

 

 

LABORATÓRIO OBSERVATÓRIO DO CLIMA, doravante apenas 

“OBSERVATÓRIO DO CLIMA”, por seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência 

nos autos do processo em epígrafe, com fundamento no artigo 138 do Código de Processo 

Civil, devidamente habilitado como amicus curiae, manifestar-se nos termos a seguir 

expostos. 

 

I. FUNDO AMAZÔNIA: INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A PRESERVAÇÃO 

DA AMAZÔNIA, DO MEIO AMBIENTE E DO EQUILÍBRIO CLIMÁTICO 

 

O Fundo Amazônia é uma das mais importantes ferramentas de política ambiental 

direcionada à tutela adequada e efetiva do meio ambiente da região, financiando projetos de 

combate ao desmatamento e estruturando órgãos ambientais. Tanto é assim que o Relatório 

de Avaliação de meio termo da efetividade do Fundo Amazônia, elaborado por uma equipe 

de consultores independentes, com a coordenação técnica da CEPAL – Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe, da Organização das Nações Unidas (ONU), 

destacou que, até 2018, a existência do Fundo havia contribuído significativamente para a 

redução do desmatamento1. 

 
1 “[Projetos] apoiados pelo FUNDO AMAZÔNIA [...] contribuíram para evitar o desmatamento de 8.571 km² 
nos biomas Amazônia e Cerrado, no período de 2014 a 2018. [...] O apoio de projetos em 65% da área de 
Terras Indígenas (TIs) e em 190 Unidades de Conservação (UCs) na Amazônia, ajudou a fortalecer aquelas 
categorias territoriais que constituem a principal barreira contra o desmatamento. O apoio à proteção da 
posse das TIs é um dos mecanismos mais eficientes para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) através da conservação da floresta. Merece destaque [...] a implementação de uma política nacional 
de gestão territorial e ambiental dessas terras – Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (PNGATI) –, apoiando a elaboração e a implementação dos Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental em Terras Indígenas (PGTAs). Os projetos com os Corpos de Bombeiros tiveram impactos 
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Isso porque o Fundo Amazônia direcionava recursos necessários para a 

concretização de projetos voltados à prevenção, ao monitoramento e ao combate ao 

desmatamento e à promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal em 

áreas variadas, como: (i) gestão de florestas públicas e áreas protegidas; (ii) controle, 

monitoramento e fiscalização ambiental; (iii) manejo florestal sustentável; (iv) atividades 

econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação; (v) zoneamento 

ecológico-econômico (ZEE), ordenamento territorial e regularização fundiária; (vi) 

conservação e uso sustentável da biodiversidade; e (vii) recuperação de áreas desmatadas. 

 

Entre os projetos apoiados com os recursos do Fundo Amazônia, destacam-se o 

Profisc 12 e o Profisc I - B3, que desde 2016 viabilizam o aluguel de caminhonetes e 

helicópteros usados pelo IBAMA em ações de fiscalização em campo nas regiões da 

Amazônia Legal que mais sofrem com o desmatamento. Ao longo dos anos, o Fundo destinou 

cerca de R$ 200 milhões a esses dois projetos, que ampliaram e fortaleceram a fiscalização 

ambiental, contribuindo de forma relevante para o controle do desmatamento no bioma.  

 

Trata-se de projetos fundamentais para a efetividade do Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)4, ou de planos que 

o sucedam, e para que se atinjam as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa 

 
positivos na prevenção e combate de incêndios. Os resultados apontam para 23.630 incêndios florestais ou 
queimadas não autorizadas combatidos pelos Corpos de Bombeiros Militares. Além disso, os projetos 
ajudaram a criar uma articulação interestadual de bombeiros”. Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramentoava
liacao/Relatorio-Avaliacao-Meio-Termo-Fundo-Amazonia.pdf>. Acesso em 08.03.2022. 

2 Informações disponíveis em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/fundo-
amazonia/projeto-de-fortalecimento-do-controle-e-do-monitoramento-ambiental-para-o-combate-ao-
desmatamento-ilegal-na-amazonia-profisc-1>. Acesso em 08.03.2022 

3 Informações disponíveis em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Profisc-I-B/>. Acesso em 
08.03.2022. 

4 O PPCDAm (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal) foi criado 
em 2004 com o objetivo de reduzir de forma contínua o desmatamento e criar as condições para a transição 
para um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. É considerado um dos instrumentos 
da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. A 4ª fase do plano (2016-2020) estruturava-se a partir de 
quatro eixos: (i) ordenamento territorial e fundiário; monitoramento e controle ambiental; fomento às 
atividades produtivas sustentáveis; e instrumentos econômicos e normativos. O governo Bolsonaro 
paralisou o PPCDAm, mesmo com o plano tendo previsão expressa no Decreto nº 9.578/2018 (art. 17, 
inciso I). A paralisação do PPCDAm é objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 760. 

Mais informações disponíveis em: <http://redd.mma.gov.br/pt/acompanhamento-e-a-analise-de-
impacto-das-politicas-
publicas/ppcdam#:~:text=O%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para,desenvolvimento%20s
ustent%C3%A1vel%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Legal>. Acesso em 08.03.2022. 

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramentoavaliacao/Relatorio-Avaliacao-Meio-Termo-Fundo-Amazonia.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramentoavaliacao/Relatorio-Avaliacao-Meio-Termo-Fundo-Amazonia.pdf
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/fundo-amazonia/projeto-de-fortalecimento-do-controle-e-do-monitoramento-ambiental-para-o-combate-ao-desmatamento-ilegal-na-amazonia-profisc-1
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/fundo-amazonia/projeto-de-fortalecimento-do-controle-e-do-monitoramento-ambiental-para-o-combate-ao-desmatamento-ilegal-na-amazonia-profisc-1
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/fundo-amazonia/projeto-de-fortalecimento-do-controle-e-do-monitoramento-ambiental-para-o-combate-ao-desmatamento-ilegal-na-amazonia-profisc-1
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Profisc-I-B/
http://redd.mma.gov.br/pt/acompanhamento-e-a-analise-de-impacto-das-politicas-publicas/ppcdam#:~:text=O%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para,desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Legal
http://redd.mma.gov.br/pt/acompanhamento-e-a-analise-de-impacto-das-politicas-publicas/ppcdam#:~:text=O%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para,desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Legal
http://redd.mma.gov.br/pt/acompanhamento-e-a-analise-de-impacto-das-politicas-publicas/ppcdam#:~:text=O%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para,desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Legal
http://redd.mma.gov.br/pt/acompanhamento-e-a-analise-de-impacto-das-politicas-publicas/ppcdam#:~:text=O%20Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20para,desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Legal
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assumidas pelo Brasil. Com a finalização dos desembolsos já programados, no entanto, o 

IBAMA não poderá contratar outro projeto na mesma linha, em razão da paralisação 

promovida pelo governo federal. 

 

Em 2019, sob a alegação de que haveria supostas irregularidades na administração 

do Fundo Amazônia5, o governo federal promoveu implodiu a governança do Fundo 

Amazônia. Nesse sentido, (i) Daniela Baccas, quadro técnico do BNDES com ilibada 

reputação entre seus colegas, foi afastada de suas funções6 e, (ii) por meio da edição de 

decretos, foram extintos unilateralmente o Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA)7 e 

o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA)8, órgãos de governança do Fundo 

Amazônia. 

 

Ocorre que ambos os comitês representavam importantes mecanismos para a gestão 

do Fundo Amazônia. Ao primeiro (CTFA), competia atestar os cálculos sobre as emissões de 

carbono decorrentes do desmatamento realizados pelo Ministério do Meio Ambiente. O 

segundo (COFA) era um comitê formado por integrantes do governo federal, dos governos 

estaduais e da sociedade civil, com a atribuição de estabelecer as diretrizes e critérios para 

aplicação dos recursos do Fundo Amazônia e aprovar os relatórios de atividades, zelando 

para que as iniciativas apoiadas pelo Fundo Amazônia estivessem alinhadas à política 

climática, em especial ao PPCDAm9 e à ENREDD+.10 

 
5 Ignorando o rigoroso processo de concessão e auditoria do Fundo, que sempre teve pareceres positivos 
sobre a sua gestão, respaldados por (i) avaliações minuciosas do BNDES, (ii) auditorias anuais do Tribunal 
de Contas da União e (iii) auditorias externas semestrais.  

6 Devido às falsas acusações e ao afastamento, houve fortes protestos organizados pela AFBNDES – 
Associação de funcionários do BNDES e pela ASIBAMA-RJ – Associação dos Servidores Federais da Área 
Ambiental no Estado do Rio de Janeiro. 

7 O CTFA estava previsto pelo art. 3º do decreto que regulamentava o Fundo Amazônia (Decreto nº 
6.527/2008) e foi extinto pelo Decreto nº 10.144, de 28 de novembro de 2019. 

8 O COFA estava previsto pelo artigo 4º do Decreto nº 6.527/2008 e foi extinto pelo Decreto nº 10.223, de 
5 de fevereiro de 2020. 

9 Vide nota 4, acima. 

10 A Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) é o documento que formaliza, perante a sociedade 
brasileira e os países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC), como o governo federal estrutura esforços voltados à prevenção e ao controle do desmatamento 
e da degradação florestal, a promoção da recuperação florestal e o fomento ao desenvolvimento 
sustentável. O REDD+ é um instrumento econômico desenvolvido no âmbito da UNFCCC, por meio do qual 
países em desenvolvimento que apresentarem reduções de emissões de gases de efeito estufa e aumento 
de estoques de carbono verificados serão elegíveis a receber “pagamentos por resultados” de diversas 
fontes internacionais, em particular do Fundo Verde para o Clima (GCF).  
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A existência do COFA era fundamental para assegurar a continuidade das novas 

contratações e doações para o Fundo, uma vez que viabilizava não apenas o 

envolvimento de diversos atores interessados na proteção da Amazônia, como também 

assegurava monitoramento de execuação e prestação de contas às ações do Fundo. O 

próprio acordo que levou à criação do Fundo Amazônia previa que a aplicação dos recursos 

pelo governo brasileiro deveria seguir as regras estabelecidas por um comitê e seria auditada 

anualmente. Como desdobramento natural das medidas adotadas pelo governo federal, os 

governos da Noruega e Alemanha, principais financiadores do programa, recusaram-se a 

prosseguir com os depósitos. Conforme se noticiou, a interrupção da ajuda financeira 

decorreu da discordância dos países doadores em relação à política ambiental do governo 

federal, que à época extinguiu diversos conselhos formados por representantes do governo 

e da sociedade civil.11  

 

Ademais, a ausência do Comitê significa a falta de diretrizes e critérios para 

aplicação dos recursos do Fundo. Com isso, desde 2019 o fundo permaneceu 

paralisado12 em relação a novas contratações com aplicação dos recursos já 

depositados. Houve prosseguimento apenas dos desembolsos dos contratos pactuados até 

2018, entre eles o referente ao projeto Profisc I-B, que está em fase final de conclusão dos 

desembolsos13. 

 

Nesse sentido, ao descumprir as regras do Fundo Amazônia, o governo brasileiro é 

responsável pela interrupção não apenas do recebimento de recursos, mas também do uso 

dos valores que já se encontravam disponíveis. De fato, a partir de 2019, não houve novas 

 
Mais informações disponíveis em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/prevencao-e-
controle-do-desmatamento/ENREDD_documento.pdf>. Acesso em 08.03.2022. 

11 Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/22/cupula-do-clima-governo-
bolsonaro-promete-combater-desmatamento-mas-r-29-bilhoes-estao-parados-no-fundo-amazonia-ha-
dois-anos.ghtml>. Acesso em 08.03.2022. 

12 Prosseguem apenas os desembolsos já programados, porém novos projetos e desembolsos estão 
totalmente paralisados. Sobre o tema, veja-se: 
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/07/governo-quebrou-pacto-do-fundo-amazonia-diz-
idealizador.ghtml>. Acesso em 08.03.2022. 

13 Ver a aba “Evolução” em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Profisc-I-B/. Acesso em 
15.03.2022. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/11/decreto-faz-revogaco-de-normas-objetivo-e-simplificar-legislacao-diz-governo.ghtml
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/prevencao-e-controle-do-desmatamento/ENREDD_documento.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/prevencao-e-controle-do-desmatamento/ENREDD_documento.pdf
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/22/cupula-do-clima-governo-bolsonaro-promete-combater-desmatamento-mas-r-29-bilhoes-estao-parados-no-fundo-amazonia-ha-dois-anos.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/22/cupula-do-clima-governo-bolsonaro-promete-combater-desmatamento-mas-r-29-bilhoes-estao-parados-no-fundo-amazonia-ha-dois-anos.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/22/cupula-do-clima-governo-bolsonaro-promete-combater-desmatamento-mas-r-29-bilhoes-estao-parados-no-fundo-amazonia-ha-dois-anos.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/07/governo-quebrou-pacto-do-fundo-amazonia-diz-idealizador.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/07/governo-quebrou-pacto-do-fundo-amazonia-diz-idealizador.ghtml
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Profisc-I-B/
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contratações nem novos aportes financeiros. Além disso, de acordo com o Relatório de 

Atividades do Fundo Amazônia14 , 

 

“O total de recursos para aplicação em projetos (total de doações recebidas + 

rendimentos gerados ao longo dos anos) é de R$ 4.853 milhões, tendo sido 

alocado a projetos em execução ou concluídos o montante de R$ 1.825 

milhões, dos quais R$ 1.304 milhões já desembolsados” (p. 28).  

 

Subtraindo-se os valores que já haviam sido alocados a projetos concluídos ou em 

execução (R$1.825 mi) do total de recursos disponíveis (R$4.853 mi) conclui-se que, em 

dezembro de 2020, o valor total de R$ 3.028 milhões (ou seja, R$ 3,028 bilhões), já 

depositado, estava disponível para novas contratações no Fundo Amazônia. Como se 

relatou, não ocorreram novas contratações no governo Bolsonaro, pela implosão da 

governança do Fundo. 

 

Este valor, se atualizado para dezembro de 2021 de acordo com o IPCA15 - 

corresponde a R$ 3,3 bilhões disponíveis para a concretização da política ambiental a 

que se destina o Fundo Amazônia e que se encontram inutilizados. O valor supera a 

dotação orçamentária anual, somada, do IBAMA, do ICMBio, do Fundo Nacional de Meio 

Ambiente e do Ministério do Meio Ambiente, incluindo a parcela não reembolsável do Fundo 

Clima gerida pelo Ministério (Anexo I).16 

 

Com a implosão da governança do Fundo e o aumento do desmatamento, impediu-

se, também, a continuidade de depósitos adicionais dos doadores, recursos que poderiam ter 

contribuído muito para o controle do desmatamento no bioma. 

 

Esse quadro configura patente e gravíssima omissão por parte do Governo Federal 

no atual contexto, como se passa a demonstrar. 

 
14 O relatório, elaborado pelo BNDES, está disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2020_p
ort.pdf>. Acesso em 08.03.2022. 

15 A Calculadora do Cidadão, instrumento do Banco Central, está disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao>. Acesso em 08.03.2022. 

16 Considerados os recursos obrigatórios e discricionários, em valores autorizados (dotação atual), 
relativos às unidades orçamentárias 44101 (Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta), 44201 
(IBAMA), 44206 (Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ), 44207 (ICMBio), 44901 
(Fundo Nacional de Meio Ambiente – FNMA), 44902 (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – parcela 
não reembolsável, gerida pelo MMA), os recursos disponíveis corresponderam a R$ 2.963.154.740 em 
2020, R$ 2.949.128.802 em 2021 e a R$3.166.758.324 em 2022. Vide anexo. Fonte: SIOP, acesso em: 
15.03.2022. 

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2020_port.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2020_port.pdf
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao
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II. DO AUMENTO DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA 

 

A paralisação do Fundo Amazônia dá-se a despeito do grave cenário de aumento do 

desmatamento e incêndios da região.  

 

Conforme dados do programa PRODES, do INPE, a taxa de desmatamento na 

Amazônia em 2021 foi de 13.235 km2.17 A estimativa indica uma alta de 22% em relação a 

2020, sendo a terceira alta consecutiva desde 2019 e, também, a primeira vez desde o início 

das medições, em 1988, que a devastação sobe por quatro anos seguidos. Tal resultado é 

fruto de um esforço persistente de desmonte das políticas de proteção ambiental, que vem 

levando a maior floresta tropical do mundo a desaparecer e transformando o Brasil em uma 

ameaça climática global. 

 

De fato, a média de desmatamento nos últimos três anos é 51% maior do que em 

2018, e 75% maior do que os dez anos anteriores (2009/2018).18 O próprio Relatório de 

Atividades do Fundo Amazônia de 202019 já apontava que o desmatamento na região em 

2020 foi de 11.088 km²20, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior, confirmando uma 

tendência de crescimento observada desde 2014. Já em 2022, o INPE aponta que, só nas 

três primeiras semanas de janeiro deste ano, 360 km² de floresta foram destruídos, maior 

número de janeiro desde 2015, quando se iniciou a série do sistema DETER-B. Especialistas 

avaliam que há um risco elevado de que 2022 se torne outro ano devastador para a Amazônia 

no Brasil, pois janeiro é o pico da estação chuvosa, mas os incêndios florestais tendem a se 

agravar em períodos de seca21. 

 
17 Vide: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/18/desmatamento-na-amazonia-passa-
de-13-mil-km-entre-agosto-de-2020-e-julho-de-2021-apontam-dados-do-prodes.ghtml>. Acesso em 
08.03.2022.  

18 Disponível em: <https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-
projeto-ecocida-de-
bolsonaro/#:~:text=Em%20tr%C3%AAs%20anos%20de%20governo,anteriores%20(2009%2D2018)>. 
Acesso em 08.03.2022.   

19 Disponível em: 
<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2020_p
ort.pdf> Acesso em 08.03.2022. Veja-se, em especial, a p. 12. 

20 Valor atualizado pelo INPE posteriormente para 10.851km2. Ver: 
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em 15.03.2022. 
 
21 Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-da-amaz%C3%B4nia-bate-recorde-para-
janeiro/a-60640004>. Acesso em 08.03.2022. 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/18/desmatamento-na-amazonia-passa-de-13-mil-km-entre-agosto-de-2020-e-julho-de-2021-apontam-dados-do-prodes.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/18/desmatamento-na-amazonia-passa-de-13-mil-km-entre-agosto-de-2020-e-julho-de-2021-apontam-dados-do-prodes.ghtml
https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-projeto-ecocida-de-bolsonaro/#:~:text=Em%20tr%C3%AAs%20anos%20de%20governo,anteriores%20(2009%2D2018)
https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-projeto-ecocida-de-bolsonaro/#:~:text=Em%20tr%C3%AAs%20anos%20de%20governo,anteriores%20(2009%2D2018)
https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-projeto-ecocida-de-bolsonaro/#:~:text=Em%20tr%C3%AAs%20anos%20de%20governo,anteriores%20(2009%2D2018)
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2020_port.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2020_port.pdf
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-da-amaz%C3%B4nia-bate-recorde-para-janeiro/a-60640004
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-da-amaz%C3%B4nia-bate-recorde-para-janeiro/a-60640004
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A verdade é que há 15 anos a floresta amazônica não assiste a uma destruição nesse 

patamar, o que evidencia o forte retrocesso pelo qual o país vem sofrendo recentemente.22 

Veja-se o gráfico abaixo, que ilustra a tendência de alta no desmatamento da Amazônia: 

 

 

 

 

O gráfico aponta também a correlação com a redução do esforço de fiscalização do 

Ibama, a autarquia que responde desde 1989 por grande parte da atuação governamental no 

controle do desmatamento na Amazônia. Esse quadro tente a piorar, com a finalização 

próxima dos desembolsos no âmbito do Profisc I-B, já mencionada. O Ibama não poderá 

contratar um novo projeto para custear seus gastos com veículos e helicópteros que atuam 

na região, pela situação de paralisação do Fundo Amazônia. 

 

Como resultado do aumento do desmatamento no bioma, nos aproximamos de forma 

cada vez mais rápida do chamado ponto de não retorno do desmatamento da Amazônia 

 
22 Disponível em: <https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-
projeto-ecocida-de-bolsonaro/>. Acesso em 08.03.2022. 

https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-projeto-ecocida-de-bolsonaro/
https://www.oc.eco.br/desmatamento-bate-novo-recorde-e-mostra-triunfo-de-projeto-ecocida-de-bolsonaro/
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(tipping point).23 Segundo Berenguer, “o ponto de não retorno seria quando a Amazônia 

chegar a um estágio de desmatamento, e também por conta das mudanças climáticas, que 

não possibilite mais manter a cobertura necessária para a manutenção da floresta […] ela 

morreria por falta de chuva”24.   

 

Ou seja, a floresta pode ser substituída por um ecossistema mais pobre e menos 

diverso, com poucas árvores e incapaz de gerar os rios voadores, fundamentais para o regime 

de chuvas no território brasileiro.25 Os fluxos maciços de vapor de água oriundos das áreas 

tropicais do Oceano Atlântico e da umidade que se evapora da região da Amazônia 

atravessam a atmosfera, levando chuva para mais de 3 mil quilômetros de distância, incluindo 

cidades do localizadas ao sul do Brasil, vitais para produção agrícola e para o abastecimento 

hídrico de milhões de pessoas em toda América Latina, ou seja, essencial a manutenção de 

todo ciclo hídrico no país26. Evidente, portanto, que o desmatamento na Amazônia acarreta 

as mais variadas consequências ambientais e socioeconômicas em todo o continente. 

 

Ressalte-se, ainda, que o desmatamento do bioma amazônico é, no Brasil, o 

maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pela grave 

crise climática em que nos inserimos. Segundo relatório analítico do SEEG (1970 - 2020), 

 

“A maior parte das emissões brutas (93%) é causada por alterações de 

uso da terra, que em sua maioria consistem no desmatamento do bioma 

Amazônia, que concentra 78,4% (782 MtCO2e) das emissões brutas do 

setor em 2020. Já as emissões por queima de resíduos florestais representam 

7% das emissões do setor (66 MtCO2e)”. 27 

 

 
23 Essa é a conclusão de um estudo publicado na revista Nature Climate Change e assinado por três 
pesquisadores ligados à Universidade de Exeter, no Reino Unido, disponível em: 
<https://www.nature.com/articles/s41558-022-01287-8>. Acesso em 08.03.2022. 

24Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/ponto-de-nao-retorno-o-que-significa-esse-
conceito-para-a-amazonia/ 

25 Sobre o tema, veja-se: <https://piaui.folha.uol.com.br/amazonia-mais-perto-da-destruicao-
irreversivel/>. Acesso em 08.03.2022 

26 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41118902 

27 Relatório SEEG (1970-2020), p. 29. Disponível em https://seeg-
br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf. 

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01287-8
https://piaui.folha.uol.com.br/amazonia-mais-perto-da-destruicao-irreversivel/
https://piaui.folha.uol.com.br/amazonia-mais-perto-da-destruicao-irreversivel/
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf
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As emissões de GEE decorrentes da mudança de uso da terra representam os 

maiores índices desde 2009, justamente em função do aumento do desmatamento nos 

últimos anos, sobretudo da Amazônia e do Cerrado.28 

 

Sobre o tema, cumpre destacar o mais recente Relatório do IPCC29 (Anexo II) 

publicado em março de 2022, que aponta que as mudanças climáticas induzidas pelos seres 

humanos já são responsáveis por amplos impactos adversos e perdas irreversíveis à 

natureza e às pessoas.  

 

Os eventos climáticos extremos tendem a aumentar em frequência, intensidade 

e duração, colocando diversos ecossistemas em risco alto ou muito alto de perda de 

biodiversidade, a ponto de metade das espécies estudadas já ter migrado na direção dos 

polos ou para altitudes mais elevadas para escapar do calor. A mudança do clima também 

retardou os ganhos de produtividade da agricultura mundial nos últimos 50 anos e expôs 

milhões de pessoas à insegurança alimentar e hídrica, com os maiores impactos na África, 

na América Latina, na Ásia, nos pequenos países insulares e no Ártico. Hoje, mais de 3 

bilhões de pessoas vivem em locais ou contextos altamente vulneráveis à mudança do 

clima, o que as expõe a maior risco de mortalidade por enchentes, secas e tempestades.30 

 

O relatório destaca, especificamente, o caso da Amazônia, onde a mudança do 

clima se soma ao desmatamento e às queimadas para produzir perdas severas e 

irreversíveis de serviços ecossistêmicos e biodiversidade.31 

 

Em que pese a relevância da questão climática para a atualidade, o Brasil caminha 

no sentido contrário ao cumprimento das suas metas climáticas. Sabe-se que o Brasil 

se comprometeu pela Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) de 2015 a reduzir as 

 
28 Relatório SEEG (1970-2020), p. 30. Disponível em: <https://seeg-
br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf>. Acesso em 
08.03.2022 

29 O IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas foi criado em dezembro de 1988 pela 
Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele é um 
comitê composto de centenas de cientistas do mundo inteiro escolhidos pelos governos com a missão de 
avaliar periodicamente o estado da arte do conhecimento científico sobre as mudanças do clima. Essas 
avaliações são publicadas periodicamente, na forma dos chamados Relatórios de Avaliação. 

30 Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>. Acesso em 08.03.2022. Ver, também, 
<https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/02/OC-IPCC-FACTSHEET21.pdf>. Acesso em 
08.03.2022. 

31 Ibidem. 

https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/02/OC-IPCC-FACTSHEET21.pdf
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emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, ambas em 

comparação às emissões de 2005. Em 2020, o governo brasileiro surpreendeu o mundo ao 

apresentar uma meta menos ambiciosa que a anterior.32 No mesmo ano, no entanto, as 

emissões brasileiras cresceram 9,5%, enquanto no mundo inteiro elas despencaram em 

quase 7% devido à pandemia de Covid-19.33 

 

A considerar o peso das emissões decorrentes do desmatamento da Amazônia nas 

emissões totais de gases de efeito estufa do país, é evidente e inquestionável importância da 

preservação do bioma amazônico para que se garanta, efetivamente, a diminuição das 

emissões dos gases de efeito estufa necessárias para combater as mudanças climáticas e 

atingir as metas climáticas traçadas pelo Brasil interna e externamente. Ademais, tendo em 

vista os relevantes serviços ecossistêmicos prestados pelo bioma, o combate ao 

desmatamento constitui medida fundamental para que se garantam maiores chances de 

adaptação da sociedade brasileira às mudanças climáticas decorrentes do aquecimento 

global, que já é uma realidade.  

 

Sabe-se que, na primeira fase do PPCDAm, de 2004 a 2008, observou-se um “ciclo 

virtuoso”, em que recursos eram utilizados para o controle do desmatamento na Amazônia, 

resultando em significativas reduções dos índices de desmatamento, possibilitando, assim, 

um investimento ainda maior de recursos em ações que evitassem o desmatamento e 

promovessem práticas sustentáveis, gerando benefícios às comunidades da região. Mais 

 
32 A NDC de 2015 previa uma redução percentual das emissões calculada a partir da quantidade de 
emissões do Brasil de 2005 de acordo com o Segundo Inventário Nacional, produzido pelo Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), que apontava o valor de 2,1 GtCO2e. Ao apresentar a nova NDC em 
dezembro de 2020, o governo brasileiro manteve os mesmos índices percentuais de 2015, porém a 
contabilização das emissões em 2005 foi atualizada com a publicação do Terceiro Inventário Nacional, que 
apontava que as emissões de 2005 na realidade correspondiam a 2,8 GtCO2e. Com isso, na prática, a nova 
NDC permite que o Brasil emita mais gases de efeito estufa do que anteriormente previsto; cerca de 400 
milhões de toneladas de gás de efeito estufa equivalente a mais do que a meta submetida em 2015. A 
manobra, apelidada de “pedalada climática”, é alvo de ação popular em trâmite perante a 14ª Vara Cível 
Federal de São Paulo (Processo nº 5008035-37.2021.4.03.6100). 

Mesmo com o compromisso assumido em Glasgow – e ainda não formalizado – de reduzir as emissões em 
50% até 2030 – um avanço aparente em relação aos 43% estipulados no compromisso anterior – não 
assegura uma maior ambição. Como a base de cálculo que define as emissões de 2005 mudará novamente, 
pelo que foi informado para o Quarto Inventário Nacional, o aumento do percentual de 43% para 50% não 
representará efetivamente um aumento de ambição  

Sobre o tema, ver: <https://wribrasil.org.br/pt/blog/clima/nova-ndc-do-brasil-entenda-por-que-meta-
climatica-foi-considerada-pouco-ambiciosa >. Acesso em 08.03.2022. 

Ver também: < https://piaui.folha.uol.com.br/omissao-climatica-em-julgamento/>. Acesso em 08.03.2022. 

33 Disponível em: <https://www.oc.eco.br/na-contramao-do-mundo-brasil-aumentou-emissoes-em-
plena-pandemia/>. Acesso em 08.03.2022. 
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recentemente, no entanto, a elevação dos índices de desmatamento e de emissão de 

gases de efeito estufa pode ser diretamente relacionada ao desmonte das políticas de 

controle do desmatamento a partir de 2019, que inclui uma série de outras medidas que 

conduziram ao enfraquecimento da fiscalização ambiental por parte do IBAMA e do ICMBio. 

Nesse contexto, a paralisação do Fundo Amazônia retira a efetividade de políticas de 

combate ao desmatamento da Amazônia Legal, e, por consequência, contribui para o 

agravamento do atual estado de emergência climática. 

 

A verdade é que o governo federal decidiu aniquilar o Fundo Amazônia, sem lançar 

mão de qualquer política ambiental que pudesse promover a proteção e tutela até então 

obtidas por meio dos projetos de combate ao desmatamento e estruturação de órgãos 

ambientais. Nesse sentido, passou a incorrer em evidente inconstitucionalidade por omissão 

relativamente à aplicação dos recursos do Fundo Amazônia, pois a ordem constitucional 

impõe ao poder público o dever de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos 

termos do artigo 225 da Constituição Federal.  

 

III. DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. ARTIGO 225 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA 

RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL. 

 

Demonstrada a omissão por parte do governo federal em destinar recursos 

disponíveis do Fundo Amazônia ao combate ao desmatamento no bioma, importa apontar 

que tal violação acarreta grave violação ao direito fundamental constitucionalmente garantido 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

Sabe-se que a Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público, bem como à coletividade a defesa 

deste, para as presentes e futuras gerações, enquanto dever, nos termos do seu artigo 225. 

Ademais, como já destacado anteriormente, nos termos do artigo 23, incisos VI e VII, da 

Constituição Federal, é competência comum da União, Estados e Municípios proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como preservar as 

florestas, a fauna e a flora. 

 

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito 

intergeracional, indispensável para a garantia da dignidade da pessoa humana, 

entendimento já consagrado por este E. Supremo Tribunal Federal: 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. 

CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. 

IMPRESCRITIBILIDADE. [...] 4. O meio ambiente deve ser considerado 

patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral 

proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas 

do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral 

proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais 

protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar 

prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso 

natural) a uma finalidade individual. (STF, RE 654833, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, DJe 23/06/2020). 

 

Enquanto princípio constitucional, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado tem eficácia plena e aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º da Constituição Federal).   

Nele, está contido o direito fundamental à integridade do sistema climático ou de um 

direito fundamental a um clima estável e seguro.34 Como bem elucidam Sarlet e 

Fensterseifer:35 

 

“(...) um direito fundamental à proteção e promoção de condições climáticas 

íntegras e estáveis (...) tem seu fundamento no próprio artigo 225 da 

Constituição, como elemento nuclear do direito e dever à proteção de um 

ambiente equilibrado e saudável.” 

 

O governo federal, de forma intencional e sem justificativa plausível, paralisou a 

política ambiental até então viabilizada pelo Fundo Amazônia com resultados 

reconhecidamente positivos e demonstrados nos relatórios técnicos pertinentes36. Ao fazê-lo, 

violou frontalmente o artigo 225 da Constituição Federal no que se refere ao princípio da 

responsabilidade intergeracional, consistente na solidariedade entre as gerações presentes 

e futuras a fim de que todos possam usufruir de um meio ambiente equilibrado.  

 

De fato, cuida-se de ofensa grave e deliberada ao princípio da prevenção, 

amplamente reconhecido na área ambiental, cuja relevância se assenta no fato de que, uma 

vez ocorrido o dano ambiental, sua reparação efetiva é praticamente impossível. Ao impor ao 

poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente 

 
34 WEDY, Gabriel; CAMINE Maiara; RHODEN Eliana; ARNHOLD Tatiana. “Direito fundamental ao clima 
estável e a audiência do fundo ambiental”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-out-
10/ambiente-juridico-direito-fundamental-clima-estavel-audiencia-fundo-clima>. Acesso em 08.03.2022.   

35 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-14/direto-fundamental-clima-estavel-pec-
2332019>.  Acesso em 08.03.2022. 

36 Ver o conjunto de informações nesse sentido disponíveis em: 
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/. Acesso em 15.03.2022. 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-14/direto-fundamental-clima-estavel-pec-2332019
https://www.conjur.com.br/2020-dez-14/direto-fundamental-clima-estavel-pec-2332019
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
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ecologicamente equilibrado, o mandamento constitucional do artigo 225 obriga a todos à 

reunião de esforços e à busca por estratégias de manutenção e preservação do meio 

ambiente, assegurando a sua integral reparação diante de atentados à sua integridade 

e evitando-se a configuração do dano ambiental sempre que possível. 

 

Com efeito, para uma tutela jurídica eficaz do meio ambiente há de colocar em posição 

de relevo a prevenção de danos ambientais, atacando não somente os danos já consumados, 

mas principalmente a danosidade potencial. No que se refere ao desmatamento, há estudos 

científicos abundantes sobre os seus graves e variados impactos ao meio ambiente e ao 

sistema climático.  

 

Está amplamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o 

desmatamento da Amazônia e graves impactos ambientais, inclusive no que tange ao 

aquecimento global37.  

 

Ora, o Fundo Amazônia apresentava-se como um importante instrumento de política 

ambiental direcionada à proteção do meio ambiente da região. A não aplicação dos mais de 

R$ 3 bilhões disponíveis para a política ambiental configura inadmissível omissão e ofensa 

ao dever de prevenção, mormente diante do quadro de aumento do desmatamento na região 

e risco de atingimento de um ponto de não retorno com potenciais impactos socioambientais 

graves para todo o continente.  

 

A desmobilização do Fundo Amazônia a partir da desarticulação dos seus 

mecanismos de governança configura, a bem da verdade, grave retrocesso ambiental, 

que esvazia o núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

que não se pode admitir, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e pela 

jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 
558/2012. CONVERSÃO NA LEI N. 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E 
PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA 
PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012. 
POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA 
O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO 
CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 
RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE 

 
37 Ver o já citado relatório do SEEG, com atenção aos números relativos à “mudança de uso da terra”: 
https://seeg-
br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf. Acesso em 
15.03.2022.  

https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf
https://seeg-br.s3.amazonaws.com/Documentos%20Analiticos/SEEG_9/OC_03_relatorio_2021_FINAL.pdf
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CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA 
E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE 
NULIDADE. (...) As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 
importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas 
unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao 
princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o 
núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da 
República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, 
nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade. [grifos nossos] 
(STF, ADI 4717, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 05.04.2018, DJe 
14.02.2019). 

 

A omissão do governo federal no caso em tela pode resultar em danos ambientais e 

climáticos graves e irreversíveis, com impactos sociais e econômicos para todo o país. 

Todavia, a paralisação do Fundo Amazônia foi apenas mais uma entre tantas outras medidas 

constantes de uma agenda de desmonte do sistema de proteção ambiental, o que ficou 

absolutamente claro na fala do ex-Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles na reunião 

ministerial de 22/04/2020 sobre a intenção de “passar a boiada”.38 Com efeito, o governo 

federal implodiu o maior projeto de cooperação internacional para a preservação da floresta 

amazônica como parte de seu propósito de destruição da política ambiental39.  

 

IV. NECESSIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, 

DA EFICIÊNCIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

 

Considerado o panorama descrito acima, é preciso refutar a argumentação segundo 

a qual a presente ação avançaria em seara operacional e técnica, estranha à função 

jurisdicional, e, por essa razão, não caberia ao Judiciário a ingerência em campo próprio do 

Executivo por respeito às competências institucionais de cada Poder. 

 

 
38“Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos neste momento de tranquilidade 
no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o 
regramento e simplificando normas. De IPHAN, do ministério da Agricultura, de ministério de Meio 
Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar de baciada a 
simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos”. Ministro do Meio Ambiente 
defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia está voltada para a Covid-19 – 
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-
defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml>. Acesso em 08.03.2022. 

39 Veja-se, sobre o tema: <https://oeco.org.br/reportagens/retrospectiva-o-que-de-pior-aconteceu-para-
o-meio-ambiente-em-2021-e-o-que-esperar-do-proximo-ano/>. Acesso em 08.03.2022. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://oeco.org.br/reportagens/retrospectiva-o-que-de-pior-aconteceu-para-o-meio-ambiente-em-2021-e-o-que-esperar-do-proximo-ano/
https://oeco.org.br/reportagens/retrospectiva-o-que-de-pior-aconteceu-para-o-meio-ambiente-em-2021-e-o-que-esperar-do-proximo-ano/
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Observe-se que a discussão em exame não apresenta grande complexidade, já que 

apenas se busca saber - à luz dos princípios da eficiência, da razoabilidade, da moralidade e 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado - se o governo federal, ao paralisar as políticas 

e projetos viabilizados pelo Fundo Amazônia, adotou a solução coincidente com o que 

determina o interesse público. Poderia o governo federal, por meio de decisão unilateral, 

deixar de se utilizar de importante ferramenta de política ambiental direcionada à tutela 

adequada e efetiva do meio ambiente da região? Vale lembrar que a conduta inconstitucional 

da União não decorre da ausência de verbas, mas de intencional e deliberada paralisação 

do investimento de valores disponíveis por desmobilização dos mecanismos de 

governança do Fundo Amazônia. 

 

É evidente que, quando o governo federal adota tão nefasta solução, age em 

desacordo com os mais basilares princípios constitucionais e, portanto, abre espaço 

para a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, estando o administrador a serviço 

do interesse da sociedade e, portanto, submetido à consecução das finalidades que lhes são 

impostas pelo ordenamento jurídico, a submissão da matéria ao Poder Judiciário decorre 

de imperativo constitucional, previsto no artigo 5º, XXXV, que estabelece o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, o qual impõe que qualquer lesão ou ameaça de lesão a 

direitos individuais ou coletivos podem ser objeto de apreciação do Poder Judiciário. 

 

Não se trata, pois, de desrespeito às competências institucionais de cada Poder, mas, 

sim, de busca pelo socorro do Judiciário em caso evidentemente violador de garantias 

fundamentais, pois,  

 

“assim como ao Judiciário compete fulminar todo comportamento ilegítimo da 

Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-

lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto 

de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, 

isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando por tal 

modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade 

discricionária”40.  

 

Observe-se que o campo de discricionariedade do administrador encontra obstáculo 

nos próprios princípios constitucionais, isto é, a discricionariedade só se justifica pela 

necessidade de persecução do interesse público e para a concretização efetiva da finalidade 

legal. 

 

 
40 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, p. 861 
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Assim, uma vez que o governo federal paralisou a política ambiental viabilizada 

pelo Fundo Amazônia, deixando de promover a tutela até então obtida por meio dos 

projetos de combate ao desmatamento e estruturação de órgãos ambientais, incorreu 

em evidente inconstitucionalidade por omissão relativamente à aplicação dos recursos 

do Fundo Amazônia. Ao deixar de investir recursos já disponibilizados em um momento que 

a Amazônia atinge níveis de devastação recorde, próximos de um ponto de não retorno, com 

impactos climáticos e ecossistêmicos potencialmente devastadores, não há dúvida da 

necessidade de intervenção judicial.  

 

Na medida em que a ordem constitucional, nos termos do artigo 225 da Constituição 

Federal, impõe ao poder público o dever de zelar pelo meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, impõe-se à União a determinação de que suspenda o comportamento lesivo, 

consistente em não tomar as medidas administrativas necessárias para assegurar a 

continuidade das doações ao Fundo Amazônia e para que os mais de R$ 3 bilhões já 

disponíveis sejam efetivamente destinados a novos projetos e ao financiamento de políticas 

ambientais na Amazônia Legal.  

 

V. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, o Observatório do Clima apoia, em sua integralidade, a 

demanda ora trazida a este E. Supremo Tribunal Federal, para que seja determinado: 

 

(i) que se adotem as medidas necessárias administrativas necessárias para 

reativar o funcionamento do Fundo Amazônia, permitindo-se, assim, a captação de recursos 

por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta (federal, estadual e 

municipal), fundações e outros beneficiários legitimados;  

 

(ii) que seja efetuado regularmente o repasse dos recursos financeiros dos 

projetos já aprovados, nos casos em que isso não estiver ocorrendo; 

 

(iii) que se realize a avaliação dos projetos que se encontram nas fases de 

consulta ou análise, no prazo de noventa dias, com base nas regras aplicáveis à época em 

que foram protocolados e, em caso de aprovação, passe a efetuar os repasses financeiros;  

 

(iv) que se realize a avaliação regular de novos projetos que venham a ser 

protocolados para apoio do fundo, com base no Decreto nº 6.527/2008 e nas Diretrizes e 
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Critérios para Aplicação dos Recursos e Focos de Atuação estabelecidos pelo COFA 

anteriormente à sua indevida desestruturação;  

 

(v) que se abstenha de, por meio de novas condutas omissivas, paralisar o 

funcionamento do fundo, bem como que se abstenha de utilizar os recursos disponíveis para 

outros fins que não os previstos no Decreto nº 6.527/2008; 

 

(vi) que se determine que o gerenciamento dos valores liberados seja exercido 

por instância colegiada que inclua a participação de representante dos entes federativos 

interessados nos projetos apoiados pelo fundo e de representantes da sociedade civil 

interessada, com acompanhamento da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal 

 

(vii) que seja declarada a inconstitucionalidade do comportamento omissivo 

lesivo do Poder Público em não dar andamento ao funcionamento sistemático do Fundo 

Amazônia, vedando-se novos atos omissivos nesse sentido, em respeito ao pacto federativo 

e aos direitos fundamentais relativos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e dos 

povos indígenas.  

 

 

Brasília, 17 de março de 2022 

 

 

PAULO EDUARDO BUSSE FERREIRA FILHO 

OAB/SP Nº 164.056 
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