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Em dezembro, o Monitor de Atos Públicos captou 81 atos relevantes às políticas ambiental e de mudança climática 
publicadas no Diário Oficial da União.

Poder Executivo federal
EM JANEIRO, O MONITOR DE ATOS PÚBLICOS CAPTOU 70 ATOS RELEVANTES ÀS 
POLÍTICAS AMBIENTAL E DE MUDANÇA CLIMÁTICA PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL

80
dez/21 

81
dez/22

Média 
mensal em 
2022: 
66 atos 
em média 
por mês

EVOLUÇÃO MENSAL DOS ATOS



No último mês do Governo Bolsonaro, o volume de atos voltou a crescer, após desaceleração coincidente com o período eleitoral. 
Dezembro igualou, assim, o número registrado no mês em 2021, e 2022 acabou sendo o ano com a maior quantidade de atos nos 
quatro anos da gestão: 791. No total, foram 2.467 normas de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Nove medidas ainda 
assinadas pelo governo Bolsonaro foram publicadas no DOU em janeiro de 2023. Dessa forma, o total de atos captados pelo 
Monitor de Atos Públicos sob a presidência anterior foi de 2.476.

Balanço dos 4 anos

ATOS ANO A ANO

*Incluídos 9 atos publicados já em 2023, 
assinados pelo Governo Bolsonaro.

81

*



ATOS DE DEZEMBRO POR TEMA ATOS DE DEZEMBRO POR CLASSE



● Resposta: Reconhecimento de situações de emergência; 
Emprego da Força Nacional de Segurança Pública em 
Terras Indígenas.

● Planejamento: Instituído GT para adequar o Programa 
Floresta+ às recomendações da Controladoria Geral da 
União (CGU). Aprovado o Plano Estratégico do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal 2020-2030 e o Plano Nossa 
Amazônia, ambos do Conselho Nacional da Amazônia 
Legal (CNAL).

● Regulação: Foi instituído o sistema do Documento de 
Origem Florestal Rastreabilidade (DOF+). Também foram 
estabelecidas regras quanto à fiscalização da segurança de 
barragens e apresentação de documentos.

Destaques nas classes mais frequentes do mês

Todas as normas do mês

Acesse o Monitor de 
Atos Públicos

● Flexibilização: Prorrogação por 180 dias do prazo 
para que os setores apresentem suas proposições para o 
estabelecimento de curvas de redução de emissões de 
gases de efeito estufa; Modificação no prazo para a 
adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA); 
Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade – 
CONSERVA+, que flexibiliza regras relativas à proteção 
da biodiversidade nacional.

https://www.politicaporinteiro.org/monitor-de-atos-publicos/
https://www.politicaporinteiro.org/monitor-de-atos-publicos/


EVOLUÇÃO DE ATOS POR TEMA

DEZ.
2022



Temas mais frequentes do mês: 

● Desastres 

● Biodiversidade 

●  Institucional

Temas e classes

Poluição 1
1 Legislação



363 municípios foram reconhecidos em 
situação de emergência ou calamidade 
pública em dezembro. 

O mapa mostra que Estiagem e Seca seguem 
como principais motivos dos desastres no 
Nordeste. E fortes chuvas provocam as 
tragédias no Sudeste e no Sul, com a 
predominância de reconhecimentos na região 
por Tempestade e Inundações, Enxurradas e 
Alagamentos.

Desastres

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - 
POR TEMA

Acesse nosso Monitor 
de Desastres

https://www.politicaporinteiro.org/desastres/
https://www.politicaporinteiro.org/desastres/


Prorroga por 180 dias o prazo para que os setores apresentem 
suas proposições para o estabelecimento de curvas de redução de 
emissões de gases de efeito estufa, considerado o objetivo de 
longo prazo de neutralidade climática informado na 
Contribuição Nacionalmente Determinada, instituído por meio 
do Decreto nº 11.075, de 19 de maio de 2022.

Mudança do Clima

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA GM/MMA Nº 304, DE 15 DE DEZEMBRO DE 
2022 – Flexibilização

Dispõe sobre o serviço de escrituração do Crédito de 
Descarbonização – CBIO. Segundo a norma, esse serviço 
compreende as seguintes etapas: (i) Cadastro prévio da 
instituição financeira responsável pela emissão de CBIO; (iii) A 
criação do CBIO; (iii) A manutenção de contas individuais de 
CBIO em base que permita o controle das informações relativas à 
titularidade dos créditos escriturados; (iv) A realização do 
registro do CBIO em entidade registradora autorizada pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários e em 
sistema informatizado específico indicado pela ANP, até o 
segundo dia útil após sua emissão; e (v) A aposentadoria do CBIO 
e a manutenção desse registro por no mínimo cinco anos. Revoga 
a Portaria nº 419/GM/MME, de 20 de novembro de 2019; e a 
Portaria nº 122/GM/MME, de 23 de março de 2020.

PORTARIA NORMATIVA Nº 56/GM/MME, DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2022 – Regulação

Mudança do Clima

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-304-de-15-de-dezembro-de-2022-451607847
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-304-de-15-de-dezembro-de-2022-451607847
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-56/gm/mme-de-21-de-dezembro-de-2022-452754677
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-56/gm/mme-de-21-de-dezembro-de-2022-452754677


Institui o Grupo de Trabalho, no âmbito do Ministério do 
Meio Ambiente, com o objetivo de adequar o Programa 
Floresta+ às recomendações da Controladoria Geral da 
União - CGU no Relatório de Avaliação sobre Programa 
Floresta+, e às diretrizes da Lei que instituiu a Política 
Nacional de PSA. O GT será composto por um 
representante da Secretaria da Amazônia e Serviços 
Ambientais, que o coordenará; um representante da 
Secretaria de Áreas Protegidas; um representante da 
Secretaria de Biodiversidade; e um representante da 
Secretaria Executiva. O Grupo de Trabalho terá o prazo de 
90 dias, podendo ser renovado por igual período, para 
conclusão dos trabalhos, a contar da data da primeira 
reunião.

Aprova a Resolução CNPE 13/2022, que define as metas 
compulsórias anuais de redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa para a comercialização de 
combustíveis, estabelecidas em unidades de Crédito de 
Descarbonização (CBIO), para os anos de 2023 a 2032. 
Houve redução em relação à meta definida pela Resolução 
CNPE 17/2021, que era de 42,35 milhões de CBIOs para 
2023 e, agora, passa a ser 37,47 milhões a meta anual.

Mudança do Clima

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - 
Flexibilização

PORTARIA GM/MMA Nº 324, DE 29 DE DEZEMBRO DE 
2022 - Planejamento

Mudança do Clima

https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-453809529
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-324-de-29-de-dezembro-de-2022-455421393
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-324-de-29-de-dezembro-de-2022-455421393


Estabelece as exigências e os procedimentos relacionados 
ao controle de importação de Hidroclorofluorcarbonos – 
HCFC e misturas contendo HCFC, bem como estabelecer os 
seus respectivos limites anuais máximos de importação em 
toneladas PDO (potencial de destruição do ozônio). Traz as 
cotas para a importação de HCFC-22, HCFC-123, 
HCFC-124, HCFC-141b ou HCFC- 142b, variando de 2024 a 
2040, sendo que a partir de 1° de janeiro de 2040, a cota 
país de HCFC será reduzida em 100% (cem por cento) em 
relação à linha de base. O saldo de cota específica de um 
ano civil não poderá ser utilizado em anos subsequentes 
pela empresa importadora. Revoga a Instrução Normativa 
Ibama nº 4, de 14 de fevereiro de 2018. A norma entra em 
vigor em 02 de janeiro de 2023.

A norma estabelece regras quanto à fiscalização da 
segurança de barragens e apresentação de documentos 
como o Plano de Ação de Emergência (PAE). Há na norma 
a possibilidade de utilizar recursos referidos no art. 12, §2, 
inciso III, da PNSB para a realização de ações para a 
redução e mitigação do risco, desde que haja plano 
aprovado pelo órgão fiscalizador. A PNSB (Lei Federal 
12.334/2010) estabelece que os recursos são para a 
reparação de danos e não redução ou mitigação de riscos.

Meio Ambiente

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

DECRETO Nº 11.310, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 - 
Regulação

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20, DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2022 – Regulação

Meio Ambiente

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.310-de-26-de-dezembro-de-2022-453739170
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-20-de-16-de-dezembro-de-2022-452049183
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-20-de-16-de-dezembro-de-2022-452049183


Modificado o Código Florestal para constar que a adesão ao 
Programa de Regularização Ambiental (PRA) pode ser 
requerida em até 180 dias, contados a partir da convocação 
pelo órgão competente. Anteriormente, a adesão deveria ser 
em até 2 anos para quem se inscreveu no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) até 31 de dezembro de 2020.

Institui o sistema do Documento de Origem Florestal 
Rastreabilidade (DOF+), como ferramenta de emissão, gestão e 
monitoramento das licenças obrigatórias para transporte e 
armazenamento de produtos florestais de espécies nativas do 
Brasil. As disposições desta norma aplicar-se-ão ao sistema 
mencionado no caput e ao período de transição que implicará a 
coexistência dos sistemas DOF+ e DOF Legado (instituído por 
meio da Portaria MMA nº 253/2006). A rastreabilidade será 
realizada a partir do Código de Rastreio, gerado 
automaticamente pelo sistema e atrelado à origem do crédito do 
produto florestal. Estarão sujeitas ao controle da origem, por 
meio do sistema DOF+, todas as novas autorizações de 
atividades florestais emitidas no Sinaflor, ou a ele enviadas por 
sistemas estaduais integrados, a partir da data de publicação da 
presente norma. Altera a Instrução Normativa nº 21/2014.

Florestas

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 25 DE NOVEMBRO 
DE 2022 – Regulação

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.150, DE 23 DE DEZEMBRO 
DE 2022 - Flexibilização

Florestas

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-16-de-25-de-novembro-de-2022-448030474
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-16-de-25-de-novembro-de-2022-448030474
https://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.150-de-23-de-dezembro-de-2022-453529795
https://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.150-de-23-de-dezembro-de-2022-453529795


Altera normas sobre gestão de florestas públicas, criação do 
ICMBio e Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Em 
relação à norma de gestão de florestas públicas, retira a 
expressa menção de necessidade de EIA para os casos de 
potencial significativa degradação ambiental, dispondo 
agora que a  exploração de florestas nativas e formações 
sucessoras de domínio público dependerá de licenciamento 
pelo órgão competente do SISNAMA, mediante aprovação 
prévia do PMFS. Quanto ao Plano Anual de Outorga 
Florestal (PAOF) traz a possibilidade da sua vigência ser 
alterada para um período de 4 anos. Ainda, traz que ato do 
Poder Executivo federal regulamentará os procedimentos 
para requerimento e aceitação da desistência e para a 
transição das obrigações do concessionário.

Florestas

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.151, DE 26 DE DEZEMBRO DE 
2022 – Flexibilização

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.151-de-26-de-dezembro-de-2022-453738894
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.151-de-26-de-dezembro-de-2022-453738894


Autoriza  prorrogação do emprego da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) (i) de 14 de dezembro de 2022 
a 13 de março de 2023 - nas Terras Indígenas Koatinemo e 
Cachoeira Seca, no Estado do Pará; (ii) por 90 dias - na 
Terra Indígena Nonoai, no Estado do Rio Grande do Sul; 
(iii) por 60 dias - na Terra Indígena Cacique Doble e na 
Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha, no Estado 
do Rio Grande do Sul.

Indígenas

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA MJSP Nº 232, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022 
– Resposta
PORTARIA MJSP Nº 245, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2022 – Resposta
PORTARIA MJSP Nº 257, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
2022 - Resposta

Aprova as diretrizes e os procedimentos para elaboração, 
análise, aprovação e monitoramento de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS) com caráter comunitário, 
localizados ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas 
(TI), cujos empreendedores sejam organizações indígenas ou 
organizações de composição mista. Estabelece ser 
organização de composição mista a forma de associação ou 
cooperativa onde é admitida a participação de não indígenas, 
desde que essa participação seja inferior a 50 %. A norma, 
assinada em 31 de outubro, foi publicada somente em 16 de 
dezembro e entra em vigor em 15 de janeiro - 30 dias após a 
publicação.

Indígenas
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 31 DE OUTUBRO DE 
2022 – Flexibilização

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-232-de-6-de-dezembro-de-2022-448588824
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-245-de-14-de-dezembro-de-2022-451164018
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-245-de-14-de-dezembro-de-2022-451164018
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-257-de-27-de-dezembro-de-2022-454132793
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-257-de-27-de-dezembro-de-2022-454132793
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-12-de-31-de-outubro-de-2022-451033679
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-12-de-31-de-outubro-de-2022-451033679


Aprova o Plano Nossa Amazônia, que visa estabelecer e 
orientar uma estratégia de priorização e de convergência de 
ações para a Amazônia Legal.

Amazônia

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 – 
Planejamento

Aprova o Plano Estratégico do Conselho Nacional da 
Amazônia Legal 2020-2030, que traz objetivos gerais, 
setoriais e demais iniciativas que devem convergir para o 
aporte de recursos de diversas fontes. Contudo, o plano não 
traz prazos ou cronograma de cumprimento de atividades.

Amazônia
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 – 
Planejamento

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-13-de-dezembro-de-2022-450788684
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-5-de-13-de-dezembro-de-2022-450777606


Institui o Programa Nacional de Conservação da 
Biodiversidade – CONSERVA+, com o objetivo de 
estabelecer as estratégias políticas para reconhecimento, 
avaliação e gestão das espécies nativas da flora e da fauna 
em relação ao uso sustentável e aos riscos e ameaças de 
extinção, buscando identificar, divulgar e valorizar suas 
peculiaridades e potencialidades naturais, bem como 
detectar, reduzir e eliminar as ameaças que venham incidir 
sobre elas, com vistas a assegurar a proteção, a conservação 
e o manejo in situ e ex situ da diversidade biológica 
brasileira.

Biodiversidade

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA GM/MMA Nº 299, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2022 – Flexibilização

Reconhece a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de 
Extinção, bem como a Lista de Espécies Extintas no Brasil, 
em acordo com o que estabelece o Programa Nacional de 
Conservação da Biodiversidade – CONSERVA+. Dentre as 
alterações, foram reinseridos: Carcharhinus acronotus, 
Carcharhinus brevipinna, Carcharhinus falciformis, 
Carcharhinus leucas, Isurus oxyrinchus.

PORTARIA GM/MMA Nº 300, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2022 – Recuo

Biodiversidade

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-299-de-13-de-dezembro-de-2022-450409313
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-299-de-13-de-dezembro-de-2022-450409313
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-300-de-13-de-dezembro-de-2022-450425464
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-300-de-13-de-dezembro-de-2022-450425464


Concede registro para 44 agrotóxicos incluindo produtos 
técnicos e pré-misturas.

Submete à Consulta Pública, pelo prazo de 60 sessenta 
dias, a contar da data da publicação desta Portaria, a 
proposta de Portaria Conjunta MAPA, Ibama e Anvisa, que 
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para 
distribuição dos processos pendentes de registro de 
produtos técnicos equivalentes, pré-misturas e produtos 
formulados de agrotóxicos e afins. Após decorrido o prazo, 
as sugestões encaminhadas serão avaliadas por grupo 
técnico, coordenado pela Coordenação-Geral de 
Agrotóxicos e Afins, com representação dos outros órgãos 
competentes pelo registro de agrotóxicos e afins.

Agropecuária

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA SDA Nº 737, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 
- Neutro

ATO Nº 63, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022 - 
Regulação

Agropecuária

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-737-de-30-de-dezembro-de-2022-455420067
https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-n-63-de-27-de-dezembro-de-2022-454533020


FOCO 
AMAZÔNIA
UM OLHAR ESPECIAL PARA AS 
POLÍTICAS CLIMÁTICAS DA AMAZÔNIA 
LEGAL 

FOTO: GUSTAVO FRAZÃO/SHUTTERSTOCK



DESTAQUES DE DEZEMBRO- SUBNACIONAL 

RO | LEG
VETO TOTAL Nº 195

MEIO AMBIENTE
Veto Total ao Projeto de Lei nº 
1719/2022 de autoria do Deputado 
Lebrão que “Acrescenta dispositivos 
à Lei nº 3.686, de 8 de dezembro de 
2015, que ‘Dispõe sobre o 
Licenciamento Ambiental do Estado de 
Rondônia’”.

AM | EXE
LEI N.º 6.077

MEIO AMBIENTE
Dispõe sobre a proibição da venda de 
sacolas plásticas e disciplina a 
distribuição e venda de sacolas 
biodegradáveis e biocompostáveis a 
consumidores, em todos os 
estabelecimentos comerciais do 
Estado do Amazonas.

AC | EXE
IN Nº 01

MEIO AMBIENTE
Realiza  a  adaptação  do  
procedimento  ambiental  previsto  
no  Decreto Federal nº 6.514, de 22 
de julho de 2008, à estrutura 
orgânica do Instituto de Meio 
Ambiente do Estado do Acre.

AC | EXE
PORTARIA IMAC Nº 220

MEIO AMBIENTE
Estabelece a periodicidade de 
execução ou atualização do Plano de 
Segurança de Barragem, conforme a 
Política Nacional de Segurança de 
Barragens – PNSB 



DESTAQUES DE NOVEMBRO - DESASTRES



DESTAQUES DE OUTUBRO - SUBNACIONAL 

Acesse o monitor do do 
Foco Amazônia

https://www.politicaporinteiro.org/amazonia/
https://www.politicaporinteiro.org/amazonia/


PODER 
LEGISLATIVO 
FEDERAL
ANÁLISE DAS MOVIMENTAÇÕES E 
MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS 
LEGISLATIVAS

FOTO: GUSTAVO LEIGHTON / UNSPLASH



Câmara dos Deputados

MOVIMENTAÇÕES LEGISLATIVAS

Projeto de Lei 4129/21

Projeto que dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à 
mudança do clima foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para apreciação no 
Senado Federal.
Autoria: Deputada Tábata Amaral (PSB-SP)

Projeto de Lei (PL) 3280/15

O substitutivo ao projeto que altera a PNMC, foi aprovado na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) sendo que “o texto aprovado adota os compromissos de 
mitigação das emissões de gases do efeito estufa voluntariamente adotados pelo Brasil 
na chamada iNDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada” .
Autoria: Deputados Nilto Tatto (PT/SP),  Leonardo Monteiro (PT/MG)

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2308223
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2017411
https://www.camara.leg.br/noticias/928681-ccj-aprova-proposta-que-torna-obrigatorias-metas-voluntarias-do-brasil-contra-aquecimento-global/


Senado Federal

MOVIMENTAÇÕES LEGISLATIVAS

Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
146/2021

O projeto que determina a destinação de recursos para ações de prevenção e combate aos danos 
causados por desastres, tanto naturais quanto não naturais, foi aprovado pela Comissão de Meio 
Ambiente (CMA).
Autoria: Senador Jader Barbalho (MDB/PA)

Projeto de Lei (PL) 
1.818/2022

O projeto que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo; e altera as Leis 7.735/1989, 
12.651/2012 (Código Florestal), e 9.605/1998, foi aprovado pela Comissão de Agricultura (CRA). O 
projeto segue para votação na Comissão de Meio Ambiente (CMA).
Autoria: Câmara dos Deputados

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149959
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149959
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149959
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/07/cma-aprova-projeto-que-destina-recursos-para-prevencao-de-desastres?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2022-12-08
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153865
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153865
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/19/politica-nacional-para-manejo-do-fogo-avanca?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2022-12-19


Novos projetos

MOVIMENTAÇÕES LEGISLATIVAS

Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) 
467/2022 (e apensados 
468 e 469)

Visa sustar os efeitos da Instrução Normativa Conjunta Funai/Ibama nº 12, de 31 de outubro de 
2022, que flexibiliza diretrizes para elaboração de planos de manejo em Terras Indígenas. Na 
justificativa do projeto, é apontado o “grande risco desta IN, pois se utilizando de conceitos dos 
planos de manejo florestais sustentáveis, abre as Terras Indígenas para a exploração madeireira em 
grande escala, por empresas que poderão se compor com as organizações indígenas”. Autoria: 
Deputada Joenia Wapichana (REDE/RR); apensados dos deputados Airton Faleiro (PT/PA) e 
Helder Salomão (PT/ES)

Projeto de Lei (PL) 
2993/2022

Visa alterar a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para incluir incentivo ao reflorestamento com 
espécies nativas.
Autor: Christino Aureo (PP/RJ).

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=2344520
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=2344520
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao/?idProposicao=2344520
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2344553
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2344562
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2343018
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2343018


PODER 
JUDICIÁRIO 
FEDERAL
AS MOVIMENTAÇÕES NAS 
PRINCIPAIS AÇÕES SOBRE CLIMA 
E MEIO AMBIENTE

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL



JUDICIÁRIO

Licenciamento ambiental

Em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal - 
STF (ADI 4757), foi estabelecido, dentre outros pontos, 
que, no caso de omissão ou demora para manifestação 
do órgão ambiental licenciador competente quanto ao 
pedido de renovação de licença, pode-se haver a atuação 
supletiva de outro ente federado (ou seja, a análise será 
realizada por outro ente que não o de competência 
originária).

Recesso forense

A partir de 20/12 iniciou-se o recesso forense, até início 
de janeiro.

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4224704
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=499475&ori=1


CONJUNTURA
OS PRINCIPAIS FATOS E AS 
POLÍTICAS EM CURSO



Dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) apontam novo recorde de 
desmatamento no governo do ex-presidente 
Jair Bolsonaro. Em dezembro de 2022, a 
floresta amazônica perdeu 218,41 km². O 
registro é a marca mais alta para o mês de 
dezembro nos quatro anos da gestão 
Bolsonaro. 

Desmatamento

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Exploração madeireira em 
terras indígenas

Mais um passo foi dado para a flexibilização da 
exploração de madeira nas terras indígenas por não 
indígenas. O Ibama e a Funai publicaram instrução 
normativa, como listado na seção de atos do 
Executivo, que estabelece diretrizes e 
procedimentos para elaboração, análise, aprovação 
e monitoramento de plano de manejo para 
exploração de recursos madeireiros nesses 
territórios, cujos empreendedores sejam 
organizações indígenas ou organizações de 
composição mista (com até 50% de não indígenas). 
A IN é criticada por indígenas e indigenistas e 
houve projetos no Legislativo para sustar seus 
efeitos.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/01/desmatamento-na-amazonia-tem-3a-maior-marca-para-o-mes-de-dezembro-e-a-pior-do-governo-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/01/desmatamento-na-amazonia-tem-3a-maior-marca-para-o-mes-de-dezembro-e-a-pior-do-governo-bolsonaro.shtml


Conserva+

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

elaboração e publicação das Listas Nacionais Oficiais de 
Espécies Ameaçadas de Extinção) e MMA 444/2018 (Estratégia 
Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de 
Extinção). Espera-se que seja revogado rapidamente neste início 
de governo, com restabelecimento das normas anteriores.

Enquanto ocorria a COP15, a conferência da 
biodiversidade da ONU, foi publicada uma portaria que 
instituiu o Programa Nacional de Conservação da 
Biodiversidade (CONSERVA+). Ele foi discutido no âmbito 
da Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) e 
estabelece uma nova estratégia para proteção, conservação 
e uso  da diversidade biológica brasileira, incluindo as 
espécies ameaçadas. Há a preocupação de que essa nova 
abordagem privilegie decisões sem transparência, cedendo 
a pressões de setores mais ligados a questões comerciais, 
conforme já reportamos no Blog da POLÍTICA POR 
INTEIRO.
A portaria revogou três normas que até agora balizavam as 
políticas de conservação: MMA 43/2014 (Programa 
Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de 
Extinção), MMA 162/2016 (procedimentos para 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-299-de-13-de-dezembro-de-2022-450409313
https://www.politicaporinteiro.org/2022/06/10/governo-prepara-modificacao-nas-normas-sobre-o-uso-de-especies-ameacadas/


Retrocessos no Legislativo

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

No apagar das luzes do ano legislativo, houve 
movimentação no projeto de lei conhecido como PL do 
Veneno,  que visa flexibilizar as regras de aprovação e 
comercialização de agrotóxicos no país. A matéria foi 
aprovada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) do Senado e seguirá para votação no plenário.

Outro polêmico projeto passou no Senado e vai agora para 
sanção presidencial. O PL do Autocontrole prevê que as 
atividades de defesa e fiscalização agropecuária, hoje 
realizadas exclusivamente pelo Poder Público, sejam 
transferidas para particulares.

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/19/aprovado-na-cra-pl-dos-agrotoxicos-vai-a-plenario?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2022-12-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/20/aprovado-autocontrole-agropecuario-texto-vai-a-sancao?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2022-12-20


E a OCDE?

Uma das regulações existentes no Brasil que 
poderiam se enquadrar no rol de melhores práticas 
da OCDE está sob risco de flexibilização: a Lei das 
Estatais. Horas depois de Lula anunciar Aloizio 
Mercadante para a presidência do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 
dezembro, a Câmara aprovou uma mudança na 
legislação para reduzir a quarentena de cargos de 
chefia de estatais de 3 anos para 30 dias. A proposta 
ainda não foi analisada no Senado. Paralelamente, o 
vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordenou a 
transição, consultou o Tribunal de Contas da União 
(TCU) para verificar se a atuação de Mercadante na 
campanha de Lula obrigaria a quarentena. O órgão 
respondeu que não.   

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Lei de Estatais

Os ministros das Relações Exteriores e da Fazenda, 
respectivamente, Mauro Vieira e Fernando 
Haddad, disseram, em dezembro, ainda como 
futuros ministros, que a decisão de continuar ou 
não o processo de acessão do Brasil à OCDE seria 
tomada pelo presidente Lula. O argumento 
postulado por uma ala do governo é de que, dado 
que o Brasil já adere a vários instrumentos legais 
da organização, os ganhos com a acessão formal à 
organização não seriam significativos. O ímpeto 
para continuar no processo de acessão, por outro 
lado, advém dos ganhos reputacionais e 
institucionais de se engajar completamente em 
discussões relacionadas às melhores práticas e 
políticas dentro da organização.

https://g1.globo.com/politica/blog/julia-duailibi/post/2023/01/10/tcu-diz-que-lei-das-estatais-nao-impede-mercadante-de-assumir-bndes.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/julia-duailibi/post/2023/01/10/tcu-diz-que-lei-das-estatais-nao-impede-mercadante-de-assumir-bndes.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/12/entrada-do-brasil-na-ocde-sera-decidida-por-lula-diz-haddad.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/12/entrada-do-brasil-na-ocde-sera-decidida-por-lula-diz-haddad.ghtml


Transição de Governo
A articulação do governo no Legislativo foi testada em 
dezembro com a tramitação da chamada “PEC da 
Transição”, para liberar verbas (no montante de R$145 
bilhões) fora do teto de gastos. A proposta, iniciada no 
Senado e aprovada na primeira passagem na Casa por 
uma votação mais favorável do que previam os aliados 
de Lula, acabou modificada na Câmara e retornou à 
Casa original. Mesmo que, durante essa tramitação, 
tenha deixado de ser essencial a Lula para o 
cumprimento de promessas de campanha, por conta de 
uma decisão de Gilmar Mendes no STF, que retirou os 
gastos com o Auxílio Brasil do teto de gastos, as 
negociações com os parlamentares foram bons testes 
para o novo governo. A PEC da Transição foi 
promulgada no Congresso Nacional no dia 21 de 
dezembro.

O comando do Ministério do Meio Ambiente - 
rebatizado na gestão Lula de Ministério do Meio 
Ambiente e Mudança do Clima, mantida a sigla 
MMA - foi um dos últimos a serem anunciados. 
Confirmando o que esperavam analistas e a maior 
parte do setor, a deputada federal eleita por SP 
Marina Silva foi nomeada ministra. Em sua posse, já 
em janeiro, João Paulo Capobianco foi anunciado 
secretário-executivo da pasta. A demora para a 
confirmação dos demais nomes que comporão a 
equipe de Marina, à semelhança do que ocorreu com 
a própria nomeação da ministra, indica as 
intrincadas acomodações entre indicações políticas e 
técnicas necessárias na gestão. 

NO RADAR - BRASIL

Novo MMA

https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2022/12/18/com-decisao-de-gilmar-mendes-pec-da-transicao-deixa-de-ser-essencial-a-lula.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/21/congresso-promulga-emenda-constitucional-para-pagamento-de-beneficios-sociais


Transição 
O termo ambiente se destacou com as 
postagens relacionadas ao diagnóstico do grupo 
de transição de meio ambiente, incluindo a falta 
de orçamento e a necessidade de reconstrução na 
área. 

Bolsonaro foi destaque pela herança de 
recordes de desmatamento e pelos últimos atos 
do seu governo, um deles relacionado à 
exploração de terras indígenas, colocando 
também a Amazônia em destaque.

A diplomação de Lula colocou Brasil e País em 
evidência.

Destaques no Twitter

NO RADAR - BRASIL

Nuvem de frases mais frequentes nos tuítes do mês, monitorados em 
parceria com a Folha de São Paulo, de autoridades do país (presidente, 
ministros, congressistas, entre outros) e especialistas relacionados ao 
meio ambiente e mudanças climáticas.

https://arte.folha.uol.com.br/ambiente/monitor-politica-ambiental/#/analise-redes-sociais
https://arte.folha.uol.com.br/ambiente/monitor-politica-ambiental/#/analise-redes-sociais


COP 15
NO RADAR - INTERNACIONAL

Após um atraso de mais de dois anos, terminou em 19/12 a 
COP 15, a Convenção sobre Biodiversidade (CDB), com a 
esperada aprovação do Novo Marco Global para a 
Biodiversidade (Global Biodiversity Framework -GBF), já 
chamado como o Acordo de Paris da Biodiversidade. O GBF 
traz as metas acordadas pelos 194 países membros da CDB 
para conter a atual crise de extinção da biodiversidade. 
Cientistas apontam que vivemos o sexto evento de extinção 
em massa, com cerca de 1 milhão de espécies sob risco de 
desaparecer. A perda de biodiversidade, porém, desta vez está 
sendo causada não por um asteroide, mas por uma espécie: os 
humanos. A perda de habitat, a exploração de espécies , as 
mudanças climáticas, a poluição e a destruição de espécies 
invasoras transportadas por pessoas entre os continentes 
estão levando a um declínio na variedade de plantas e 
animais.

Confira aqui as principais questões inseridas nas metas para 
2030.

Será um longo caminho a percorrer considerando que , de 
acordo com o Centro de Monitoramento de Conservação 
Mundial da ONU, apenas cerca de um sexto dos 
continentes e um décimo segundo dos oceanos têm 
alguma forma de proteção. A questão do financiamento 
continua no entanto sendo a maior crítica. O GBF cria um 
fundo para arrecadação no âmbito do Global 
Environmental Facility – GEF, mas continua sendo 
questionado pelas instituições ambientalistas e pelos 
países em desenvolvimento (do Sul e africanos).

A postura da delegação brasileira mudou bastante durante 
as negociações, indo de bloqueador a merecedor de 
elogios pela condução dos acordos.

https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2022/12/19/cop15-biodiversity-wildlife-extinction/
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2022/12/19/cop15-biodiversity-wildlife-extinction/
https://www.politicaporinteiro.org/2022/12/22/cha-de-revelacao-do-mma-anote-na-agenda/
https://www.protectedplanet.net/en
https://www.protectedplanet.net/en


TENDÊNCIAS
PARA ONDE CAMINHAMOS NO 
BRASIL E NO MUNDO

Tânia Rego - Agência Brasil



Governo Federal
BRASIL

Como os anseios da frente ampla mobilizada para apoiar 
o então candidato Lula e posteriormente seu governo de 
transição serão atendidos e acomodados vão ditar o ritmo 
da reconstrução das políticas públicas. Os atos terroristas 
antidemocráticos que ocorreram uma semana após a 
posse retardam encaminhamentos, como nomeações, 
para acelerar a agenda de retomada. Porém, de certa 
forma, o apoio nacional e internacional recebido pelo 
governo eleito e empossado fortalece as instituições 
brasileiras. Num ambiente em que se quer reafirmar os 
preceitos do Estado democrático de direito, a 
reconstituição de mecanismos de participação social e 
transparência implodidos pelo governo anterior se torna 
mais urgente. Esse passo já começou a ser dado com 
decreto para a retomada dos colegiados, que possibilitou, 
por exemplo, a reativação do Fundo Amazônia, com 
recomposição de seus comitês.

Com o retorno de colegiados e criação de novos espaços 
de participação da sociedade, ciência e grupos 
vulneráveis, espera-se uma melhor formatação das 
políticas públicas socioambientais e climáticas no país. 
Esses órgãos precisam funcionar para permitir um 
equilíbrio entre as decisões políticas e técnicas, de um 
setor que terá cada vez mais relevância no cenário global. 

A transversalidade da pauta climática e socioambiental 
colocada nos discursos nas campanhas eleitorais tem se 
materializado em órgãos com atribuições para tratar do 
tema em todo o governo federal. Porém, falta ainda uma 
governança que possa articular essas diferenças 
iniciativas de forma a evitar sobreposições e acelerar os 
avanços das agendas. Outro ponto ainda em suspenso é a 
formalização da Autoridade Climática, que deverá ter a 
sua estruturação e proposta de instituição finalizados até 
março.



Reconstrução e Transição
BRASIL

Para acompanhar sistematicamente o processo de 
reconstrução, a Política por Inteiro lançou o Monitor da 
Reconstrução. A ferramenta mostrará se as medidas 
tomadas estão de acordo com o que foi proposto no 
Reconstrução, trazendo um balanço dos atos já 
revogados, acompanhando a retomada dos colegiados, 
além de monitorar os ministérios que têm relação com a 
pauta socioambiental e reunir as análises da equipe do 
Instituto Talanoa sobre os sinais emitidos pelo Governo 
Lula.

Acesse o monitor aqui Acesse o relatório "Reconstrução" 
completo aqui

https://www.politicaporinteiro.org/monitor-da-reconstrucao/#placar-da-reconstruo
https://www.politicaporinteiro.org/monitor-da-reconstrucao/#placar-da-reconstruo
https://www.politicaporinteiro.org/monitor-da-reconstrucao/#placar-da-reconstruo
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2022/10/Relatorio-Reconstrucao.pdf
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2022/10/Relatorio-Reconstrucao.pdf


No contexto de um novo Governo, bem como das 
sinalizações dadas em votações importantes como o da 
PEC da Transição, espera-se que, apesar da natural 
oposição ao Governo eleito, haja uma maior 
conformação entre o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo, a fim de que as sinalizações nas duas Casas 
legislativas seja concordante com as políticas do 
Executivo.
Importante ressaltar que temas polêmicos como o PL 
que flexibiliza as regras dos agrotóxicos no país 
(chamado de “PL do Veneno”) deve entrar na pauta 
legislativa nos primeiros meses, sendo um tema pouco 
combatido pelo atual Governo e, apesar de ser uma 
pauta polêmica, ter chances de aprovação.

Alvo dos ataques à democracia em 8 de janeiro, o 
Congresso Nacional foi instado a reagir. Com os atos 
terroristas, ficou claro que deixar que o Parlamento seja 
usado para bravatas golpistas e posturas 
não-republicanas torna a própria instituição legislativa 
um alvo. Oposição e governo deverão traçar um 
denominador comum inegociável: a defesa da 
democracia.
Em meio a reação à ameaça antidemocrática, o mês será 
de movimentação para a posse dos parlamentares da 
próxima legislatura e de negociações para as eleições das 
Mesas Diretoras do próximo biênio. Estar do lado 
vencedor é essencial para que o governo possa ter certo 
controle sobre a pauta legislativa.

BRASIL

Congresso Nacional
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