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APRESENTAÇÃO
Como autor do Projeto de Lei no 18, de 2007, e de outras iniciativas no Congresso Nacional que culminaram com a aprovação da
Política Nacional do Clima, passamos agora para uma nova fase, de
implementação das medidas necessárias para que possamos enfrentar
os problemas causados pelas mudanças climáticas que afetam a vida
de todos.
A mobilização da sociedade tem sido fundamental nos progressos que o País tem obtido em relação ao meio ambiente, em geral, e
nas questões relacionadas à mudança do clima, em particular. Não
fosse a pressão da sociedade, por meio do Congresso Nacional e das
organizações não-governamentais que apoiam as ações da Frente
Parlamentar Ambientalista, que eu coordeno, talvez não tivéssemos
aprovado a Política Nacional do Clima e o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima, por meio das Leis nos 12.187 e 12.114, respectivamente, ambas de 2009. Não fosse a pressão da sociedade, certamente não teríamos logrado incluir na Lei da Política sobre Mudança
do Clima as metas de redução de gases de efeito estufa às quais o Brasil terminou por assumir em Copenhague, em dezembro de 2009.
O trabalho, agora, é acompanhar a implementação desses marcos legais e a formulação dos regulamentos necessários, assim como
os instrumentos a eles relacionados, entre outros, o Plano Nacional
sobre Mudança do Clima, os planos setoriais de mitigação e adaptação
à mudança do clima, em especial os planos de ação para a prevenção e
controle do desmatamento nos biomas brasileiros, e, principalmente,
o Segundo Inventário brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases Efeito Estufa, que será a base para toda a regulamentação
quanto às metas setoriais.
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Atenção especial deve ser dada ao financiamento e, sobretudo,
à aplicação dos recursos financeiros destinados às ações de mitigação
e adaptação à mudança do clima, uma vez que o contingenciamento
do orçamento do Ministério do Meio Ambiente tem sido significativo nos últimos anos. É preciso garantir que as somas legalmente
alocadas às ações ambientais sejam efetivamente despendidas nessa
finalidade.
O Brasil, quarto colocado em termos de efetiva emissão de gases, em termos globais, contribui com cerca de 3%, dos quais 25%
são oriundos da queima de combustíveis fósseis e 75% de queimadas
e incêndios florestais, notadamente na Amazônia brasileira. É importante e vital a adoção de medidas e Programas, por parte do Governo
Brasileiro, e com a participação de toda sociedade e segmentos envolvidos, que sejam capazes de diminuir e inibir o avanço do desmatamento e das queimadas e incêndios florestais, no Brasil.
Por ocasião da realização da COP – 15, realizada em dezembro de 2009 em Copenhague, o Brasil apresentou o compromisso
voluntário de reduzir as emissões dos gases responsáveis pelo efeito
estufa entre 36,1% a 38,9% em relação ao que o Brasil emitiria em
2020 se nenhuma medida fosse adotada. Várias medidas foram propostas para se atingir esta meta. Espera-se alcançar uma redução de
20,9% das emissões de CO2 com a redução de 80% do desmatamento na Amazônia. Para o Cerrado, a previsão é de uma redução de 40%
no desmatamento, que gerará uma redução de 3,9% das emissões.
Para a agropecuária, espera-se alcançar uma redução na faixa de 4,9%
a 6,1%, em função da implementação de diversas ações, dentre as
quais destacamos a fixação biológica de nitrogênio, o plantio direto,
a integração lavoura-pecuária e a recuperação de pastos degradados.
Para o setor energético a redução esperada esta inserida na faixa de
6,1% a 7,7%, que seria obtida por meio do desenvolvimento de ações
inerentes a busca da eficiência energética; da expansão da oferta de
energia por hidrelétricas e por fontes alternativas; a implementação
do uso de biocombustíveis. Para o setor siderúrgico, esta previsto a
redução entre 0,3% e 0,4%, por meio da substituição do carvão mineral por carvão vegetal de florestas plantadas.
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Com a aprovação da Política Nacional do Clima, esta meta de
redução, passou a ser obrigatória; os Planos de Ação para a Prevenção
e Controle do Desmatamento nos biomas passaram a integrar os instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC);
e o estabelecimento de Planos setoriais voltados a mitigação e a adaptação em consonância com o PNMC, passaram a ser obrigatórios.
Todavia a efetividade da proposta brasileira apresentada em
Copenhague poderia ser melhor dimensionada se o País, por meio
do Ministério da Ciência e Tecnologia, tivesse atualizado o seu Inventário das Emissões Brasileiras, que é de 1994. Certamente, esta
atualização poderia levar a projeções de emissões mais seguras, mais
factíveis e ajustadas com a realidade nacional.
Neste final de ano, foi realizada em Cancún, no México, da 16a
Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP – 16), que após a discussão de cunho
mais preparatório que conclusivo da COP – 15, em Copenhague
(2009), se propôs a aprimorar os pressupostos emanados pelo Protocolo de Quioto, já a partir de 2012, contribuindo com a efetiva
redução das emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa.
Na prática, isso se traduziria com a efetiva definição de metas
voltadas à redução das emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa, pelos Estados Parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças do Clima, que deverão ser adotadas a partir de 2012.
Infelizmente, o que se viu foi novamente a resistência dos países ricos em avançar em torno de um consenso sobre metas para a
redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa. Somente
uma resposta sustentada e cada vez mais ambiciosa para a execução
de propostas relativas às alterações climáticas, com o apoio de governantes e da sociedade, irão permitir um ajuste bem sucedido a outras
grandes mudanças políticas, econômicas e sociais.
Esta situação, ainda adversa, mostra que temos ainda um longo
caminho a percorrer rumo ao desenvolvimento esperado para este
novo século. E o Brasil tem grande responsabilidade na condução
dessas mudanças. Somos um país mega diverso e temos a Amazônia,
que é o maior bioma do mundo.
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Precisamos, diante disso, continuar lutando pela aplicação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e encontrar mecanismos
de compensação, como o pagamento por serviços ambientais e, ainda,
adotar novas políticas inovadoras para os assentamentos humanos. A
nossa sociedade, cada vez mais, se conscientiza da importância de o nosso país estar à frente de nova economia que exige baixo consumo de
carbono e novos padrões de produção e consumo para garantir uma vida
melhor para esta e para as futuras gerações. – Deputado Sarney Filho.

8

Política Nacional do Clima
LEI NO 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009
Institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima – PNMC, e dá outras
providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1o Esta lei institui a Política Nacional sobre Mudança do
Clima – PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e
instrumentos.
Art. 2o Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:
I – adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II – efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio
físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos
deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento
de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
III – emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado;
IV – fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de
efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;
9

V – gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
VI – impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
VII – mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção,
bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de
gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;
VIII – mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela
variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
IX – sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de
efeito estufa; e
X – vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de
um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima
a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do
clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.
Art. 3o A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob
a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da
participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução,
será considerado o seguinte:
I – todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e
futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
II – serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as
causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no
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território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte
dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos
envolvidos;
III – as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os
ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado
e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes
emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;
IV – o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades
comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no
território nacional;
V – as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e
integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas;
VI – (VETADO)
Art. 4o A Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC
visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social
com a proteção do sistema climático;
II – à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa
em relação às suas diferentes fontes;
III – (VETADO);
IV – ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros
de gases de efeito estufa no território nacional;
V – à implementação de medidas para promover a adaptação à
mudança do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados
ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos
seus efeitos adversos;
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VI – à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos
ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos
como Patrimônio Nacional;
VII – à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
VIII – ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro
de Redução de Emissões – MBRE.
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento
sustentável a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais.
Art. 5o São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do
Clima:
I – os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto
e nos demais documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser
signatário;
II – as ações de mitigação da mudança do clima em consonância
com o desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível,
mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação a posterior;
III – as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da
mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social
e econômico;
IV – as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e nacional;
V – o estímulo e o apoio à participação dos governos federal,
estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do
meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento
e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à
mudança do clima;
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VI – a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de tecnologias, processos e práticas
orientados a:
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões
antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas
por sumidouros de gases de efeito estufa;
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima;
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação
adequadas;
VII – a utilização de instrumentos financeiros e econômicos
para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima,
observado o disposto no art. 6o;
VIII – a identificação, e sua articulação com a Política prevista
nesta lei, de instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema climático;
IX – o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases
de efeito estufa;
X – a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos
para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo
a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações;
XI – o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do
clima e suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas;
XII – a promoção da disseminação de informações, a educação,
a capacitação e a conscientização pública sobre mudança do clima;
XIII – o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa;
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b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.
Art. 6o São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança
do Clima:
I – o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
II – o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
III – os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas;
IV – a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa Convenção e por suas Conferências das
Partes;
V – as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança
Global do Clima;
VI – as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem
estabelecidos em lei específica;
VII – as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes
financeiros públicos e privados;
VIII – o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de
fomento;
IX – as dotações específicas para ações em mudança do clima no
orçamento da União;
X – os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança
do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;
XI – os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima;
XII – as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a
redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como
para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de
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preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas
aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga
e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais,
para as propostas que propiciem maior economia de energia, água
e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito
estufa e de resíduos;
XIII – os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas
fontes, elaborados com base em informações e dados fornecidos por
entidades públicas e privadas;
XIV – as medidas de divulgação, educação e conscientização;
XV – o monitoramento climático nacional;
XVI – os indicadores de sustentabilidade;
XVII – o estabelecimento de padrões ambientais e de metas,
quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões antrópicas
por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa;
XVIII – a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima
e o macroclima.
Art. 7o Os instrumentos institucionais para a atuação da Política
Nacional de Mudança do Clima incluem:
I – o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
II – a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
III – o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
IV – a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais – Rede Clima;
V – a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.
Art. 8o As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas
de crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta lei e voltadas para induzir a
conduta dos agentes privados à observância e execução da PNMC,
no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.
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Art. 9o O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE
será 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.
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se
com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em
consonância com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os
Planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de
carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte
público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de
cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de
consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção
civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em atender
metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e
verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive
por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL e das
Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas – NAMAs.
Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará,
como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das
emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1%
(trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito
inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020 assim como
o detalhamento das ações para alcançar o objetivo expresso no caput
serão dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário
Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito
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Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído
em 2010.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Edison Lobão
Paulo Bernardo Silva
Luís Inácio Lucena Adams
Publicado no Diário Oficial de 30-12-2009.

Pontos vetados
MENSAGEM No 1.123, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 o do
art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade
ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 18,
de 2007 (no 283/09 no Senado Federal), que “Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo
veto ao seguinte dispositivo:
Inciso VI do art. 3o
“Art. 3o ...........................................................................................
........................................................................................................
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VI – o dispêndio público com as ações de enfrentamento das
alterações climáticas não sofrerá contingenciamento de nenhuma espécie durante a execução orçamentária.”
Razões do veto
“O dispositivo carreia comando com mandamentos genéricos
sobre finanças públicas, matéria afeta a Lei Complementar, conforme previsto no art. 163, I, da Constituição Federal. Ademais, o dispositivo contraria o princípio presente na Lei de Responsabilidade
Fiscal de que as prioridades de cada exercício devam ser definidas por
meio das leis de diretrizes orçamentárias.”
Ouvido, também, o Ministério de Minas e Energia manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso III do art. 4o
“Art. 4o ...........................................................................................
........................................................................................................
III – ao estímulo ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias
limpas e ao paulatino abandono do uso de fontes energéticas que
utilizem combustíveis fósseis;
.....................................................................................................”
Razões do veto
“A atual política energética do País já tem priorizado a utilização de fontes de energia renováveis em sua matriz e obtido avanços
amplamente reconhecidos no uso de tecnologias limpas. Uma das
balizas dessa política é o aproveitamento racional dos vários recursos energéticos disponíveis, o que torna inadequada uma diretriz
focada no abandono do uso de combustíveis fósseis. A estratégia
para o setor deve atender aos princípios e objetivos estabelecidos
pela Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, que congrega a proteção
ao meio ambiente a outros valores relevantes para a política e a segurança energéticas.”
18

Art. 10
“Art. 10. A substituição gradativa dos combustíveis fósseis, como
instrumento de ação governamental no âmbito da PNMC, consiste
no incentivo ao desenvolvimento de energias renováveis e no aumento progressivo de sua participação na matriz energética brasileira,
em substituição aos combustíveis fósseis.
Parágrafo único. A substituição gradativa dos combustíveis fósseis
será obtida mediante:
I – o aumento gradativo da participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base nas fontes eólicas de geração de energia, nas pequenas centrais hidrelétricas e de biomassa, no Sistema
Elétrico Interligado Nacional;
II – o incentivo à produção de biodiesel, preferencialmente a
partir de unidades produtoras de agricultura familiar e de cooperativas ou associações de pequenos produtores, e ao seu uso progressivo
em substituição ao óleo diesel derivado de petróleo, particularmente
no setor de transportes;
III – o estímulo à produção de energia a partir das fontes solar,
eólica, termal, da biomassa e da co-geração, e pelo aproveitamento do
potencial hidráulico de sistemas isolados de pequeno porte;
IV – o incentivo à utilização da energia térmica solar em sistemas para aquecimento de água, para a redução do consumo doméstico de eletricidade e industrial, em especial nas localidades em que a
produção desta advenha de usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis;
V – a promoção, por organismos públicos de Pesquisa e Desenvolvimento científico-tecnológico, de estudos e pesquisas científicas
e de inovação tecnológica acerca das fontes renováveis de energia;
VI – a promoção da educação ambiental, formal e não formal, a
respeito das vantagens e desvantagens e da crescente necessidade de
utilização de fontes renováveis de energia em substituição aos combustíveis fósseis;
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VII – o tratamento tributário diferenciado dos equipamentos
destinados à geração de energia por fontes renováveis;
VIII – o incentivo à produção de etanol e ao aumento das porcentagens de seu uso na mistura da gasolina;
IX – o incentivo à produção de carvão vegetal a partir de florestas plantadas.”
Razões do veto
“O dispositivo pretende indicar as formas de substituição dos
combustíveis fósseis na matriz energética brasileira. Essa indicação,
entretanto, não está adequadamente concatenada com as necessidades energéticas do País, o que pode fragilizar a confiabilidade e a segurança do sistema energético nacional.
Há que se destacar, por exemplo, que as diretrizes do dispositivo desconsideram a possibilidade de utilização de energia produzida
a partir de centrais hidrelétricas, fonte que contribui sobremaneira
para que a matriz energética brasileira esteja entre as mais limpas do
mundo, além de constituir grande parte da geração de energia elétrica do País.
Assim, as diretrizes da PNMC e da Política Energética Nacional
deverão ser harmonizadas de forma a proteger o meio ambiente e,
ao mesmo tempo, garantir a segurança energética necessária para o
desenvolvimento do País.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Publicado no Diário Oficial de 30-12-2009.
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Fundo de Mudanças Climáticas

LEI No 12.114, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009
Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, altera os arts. 6o e 50 da
Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá
outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1o Esta lei cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
– FNMC, dispondo sobre sua natureza, finalidade, fonte e aplicação
de recursos e altera os arts. 6o e 50 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, que dispõe sobre a Política Energética Nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.
Art. 2o Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima
– FNMC, de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente, com a finalidade de assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à
mitigação da mudança do clima e à adaptação à mudança do clima e
aos seus efeitos.
Art. 3o Constituem recursos do FNMC:
I – até 60% (sessenta por cento) dos recursos de que trata o inciso II do § 2o do art. 50 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997;
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II – dotações consignadas na lei orçamentária anual da União e
em seus créditos adicionais;
III – recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública
federal, estadual, distrital ou municipal;
IV – doações realizadas por entidades nacionais e internacionais,
públicas ou privadas;
V – empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais;
VI – reversão dos saldos anuais não aplicados;
VII – recursos oriundos de juros e amortizações de financiamentos.
Art. 4o O FNMC será administrado por um Comitê Gestor
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará, cuja
competência e composição serão estabelecidos em regulamento, assegurada a participação de 6 (seis) representantes do Poder Executivo
federal e 5 (cinco) representantes do setor não governamental.
Art. 5o Os recursos do FNMC serão aplicados:
I – em apoio financeiro reembolsável mediante concessão de
empréstimo, por intermédio do agente operador;
II – em apoio financeiro, não reembolsável, a projetos relativos
à mitigação da mudança do clima ou à adaptação à mudança do clima
e aos seus efeitos, aprovados pelo Comitê Gestor do FNMC, conforme diretrizes previamente estabelecidas pelo Comitê.
§ 1o Cabe ao Comitê Gestor do FNMC definir, anualmente, a
proporção de recursos a serem aplicados em cada uma das modalidades previstas no caput.
§ 2o Os recursos de que trata o inciso II do caput podem ser
aplicados diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, acordos, ajustes ou
outros instrumentos previstos em lei.
§ 3o Até 2% (dois por cento) dos recursos do FNMC podem ser
aplicados anualmente:
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I – no pagamento ao agente financeiro;
II – em despesas relativas à administração do Fundo e à gestão e
utilização dos recursos.
§ 4o A aplicação dos recursos poderá ser destinada às seguintes
atividades:
I – educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de
mudanças climáticas;
II – Ciência do Clima, Análise de Impactos e Vulnerabilidade;
III – adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das
mudanças climáticas;
IV – projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa
– GEE;
V – projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de conservação da biodiversidade;
VI – desenvolvimento e difusão de tecnologia para a mitigação
de emissões de gases do efeito estufa;
VII – formulação de políticas públicas para solução dos problemas relacionados à emissão e mitigação de emissões de GEE;
VIII – pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto
e inventários que contribuam para a redução das emissões líquidas de
gases de efeito estufa e para a redução das emissões de desmatamento
e alteração de uso do solo;
IX – desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam
para a dinâmica de conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa;
X – apoio às cadeias produtivas sustentáveis;
XI – pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos
indivíduos cujas atividades comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços ambientais;
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XII – sistemas agroflorestais que contribuam para redução de
desmatamento e absorção de carbono por sumidouros e para geração
de renda;
XIII – recuperação de áreas degradadas e restauração florestal,
priorizando áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente e as áreas prioritárias para a geração e garantia da qualidade dos
serviços ambientais.
Art. 6o O financiamento concedido com recursos do FNMC
terá como garantia os bens definidos a critério do agente financeiro.
Art. 7o O FNMC terá como agente financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar o Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal e outros agentes financeiros públicos para
atuar nas operações de financiamento com recursos do FNMC, continuando a suportar os riscos perante o Fundo.
Art. 8o A aprovação de financiamento com recursos do FNMC
será comunicada imediatamente ao Comitê Gestor do FNMC.
Parágrafo único. Os agentes financeiros manterão o Comitê Gestor do FNMC atualizado sobre os dados de todas as operações realizadas com recursos do Fundo.
Art. 9o O Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo de suas
demais atribuições, estabelecerá normas reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo FNMC no que concerne:
I – aos encargos financeiros e prazos;
II – às comissões devidas pelo tomador de financiamento com
recursos do FNMC, a título de administração e risco das operações.
Art. 10. O art. 6o da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso XXVII:
“Art. 6o ............................................................................................
........................................................................................................
XXVII – cadeia produtiva do petróleo: sistema de produção de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus deriva24

dos, incluindo a distribuição, a revenda e a estocagem, bem como o
seu consumo.” (NR)
Art. 11. O inciso II do § 2o do art. 50 da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 50. ..........................................................................................
........................................................................................................
§ 2o .................................................................................................
........................................................................................................
II – 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio Ambiente, destinados, preferencialmente, ao desenvolvimento das seguintes atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo as consequências de sua utilização:
a) modelos e instrumentos de gestão, controle (fiscalização,
monitoramento, licenciamento e instrumentos voluntários), planejamento e ordenamento do uso sustentável dos espaços e dos recursos naturais;
b) estudos e estratégias de conservação ambiental, uso sustentável dos recursos naturais e recuperação de danos ambientais;
c) novas práticas e tecnologias menos poluentes e otimização de
sistemas de controle de poluição, incluindo eficiência energética e
ações consorciadas para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e
outras substâncias nocivas e perigosas;
d) definição de estratégias e estudos de monitoramento ambiental sistemático, agregando o estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental específicos, na escala das bacias sedimentares;
e) sistemas de contingência que incluam prevenção, controle e
combate e resposta à poluição por óleo;
f) mapeamento de áreas sensíveis a derramamentos de óleo nas
águas jurisdicionais brasileiras;
g) estudos e projetos de prevenção de emissões de gases de efeito
estufa para a atmosfera, assim como para mitigação da mudança do
clima e adaptação à mudança do clima e seus efeitos, considerando-se como mitigação a redução de emissão de gases de efeito estufa e
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o aumento da capacidade de remoção de carbono pelos sumidouros
e, como adaptação as iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e
esperados da mudança do clima;
h) estudos e projetos de prevenção, controle e remediação relacionados ao desmatamento e à poluição atmosférica;
i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA;
........................................................................................................
§ 3o (Revogado).” (NR)
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Fica revogado o § 3o do art. 50 da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997.
Brasília, 9 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Miguel Jorge
Edison Lobão
Carlos Minc
Publicado no Diário Oficial de 12-9-2009 e retificado em 1112-2009.
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