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A demanda por um novo patamar democrático, intensificada em vários países no mundo neste início de século, aliada ao potencial 
do uso das tecnologias de informação e de comunicação para o aprofundamento das relações entre Estado e sociedade, inspiraram a 
elaboração e a disseminação do conceito de Governo Aberto.

O termo surge ainda na metade do século XX, a partir de questionamentos sobre dificuldades de acesso a informações de domínio 
do Estado e solicitações para se repensar esse acesso. Mais recentemente, no entanto, ele evoluiu, incorporou novos princípios e 
se tornou uma referência para avaliar normas e práticas governamentais. Esse movimento ocorreu especialmente a partir de 2011, 
quando oito países, incluindo os EUA e o Brasil, lançaram a Parceria para Governo Aberto (OGP, na sigla em inglês), uma iniciativa de 
promoção de ações de Governo Aberto nos países participantes. A OGP cresceu de forma rápida e atualmente conta com 76 países 
e 20 governos subnacionais, que já assumiram mais de 3.100 compromissos relacionados à temática. Além desta, que é atualmente 
a maior iniciativa internacional que impulsiona a agenda de Governo Aberto, há diversas outras promovidas por governos nacionais, 
regionais e locais, organizações multilaterais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento e organizações da sociedade civil em 
todo o mundo.

Como um conceito ainda em processo de construção e consolidação, Governo Aberto pode ser considerado uma ideia força, em torno 
da qual orbita um conjunto de outros princípios. Destes, três constituem o cerne de nossa pesquisa: 1) Transparência, dados abertos 
e acesso à informação; 2) Participação da sociedade civil na discussão e tomada de decisões públicas; e 3) Accountability, entendido 
aqui como a atividade de fiscalização e monitoramento das políticas por parte de instituições estatais.

Consideramos a existência e o bom funcionamento de instrumentos de participação, de transparência e de accountability, ou seja, de 
Governo Aberto, condições necessárias para a elaboração e implementação de políticas públicas de diferentes áreas, pois permitem 
a construção de soluções e políticas com maior legitimidade e efetividade entre os diferentes grupos envolvidos com a temática. 
Legitimidade, porque acreditamos que o monitoramento e a participação de atores plurais na tomada de decisões, incluindo aqueles 
que serão afetados por elas, é capaz de afinar a atuação do Estado com as necessidades da população, elevando a aderência às políticas 
públicas. Efetividade, porque consideramos que o acesso à informação, a bases de dados e a existência de instituições especializadas 
em monitorar o andamento das políticas aumentam a capacidade de planejar e implementar políticas, replicar experiências bem-
sucedidas, bem como evitar erros cometidos no passado.

Nos últimos anos no Brasil, ocorreram avanços com a criação de conselhos, audiências, consultas públicas, da Lei de Acesso à Informação 
(LAI)1, da disponibilização pública de uma maior quantidade de informações, dentre outros. No entanto, a falta de transparência e 
participação da sociedade nos processos decisórios sobre políticas florestais, agrícolas e climáticas persiste um problema concreto e 
pode limitar a efetividade das políticas e acirrar conflitos socioambientais. 

1. APRESENTAÇÃO

1 Lei Federal no 12.527/2011.
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De maneira geral, o conceito de Governo Aberto tem-se constituído uma ideia-força voltada à promoção de mudanças políticas, 
culturais e administrativas. E como tal, também pode ser utilizado como referência para pesquisas que busquem diagnosticar a 
qualidade democrática e os potenciais de efetividade das políticas públicas. Apesar disso, diagnósticos mais qualificados acerca das 
práticas positivas e dos desafios existentes nas políticas florestais, agrícolas e climáticas, do ponto de vista do conceito de Governo 
Aberto, persistem uma lacuna de conhecimento. 

Neste sentido, o Imaflora e o CEBRAP juntaram esforços para analisar, da perspectiva do conceito, o funcionamento de seis políticas 
específicas: Concessões Florestais, Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Código Florestal, Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC), Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado (PPCDAm e 
PPCerrado) e Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas Visando à Consolidação de uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC). Estas constituem áreas estratégicas para a agenda ambiental, na medida em que 
contemplam diferentes frentes a partir das quais essa agenda opera - mudanças climáticas e emissões de gases do efeito estufa (GEE), 
proteção de territórios e combate ao desmatamento.

A proposta da pesquisa é caracterizar e analisar criticamente a existência e a dinâmica do funcionamento do arcabouço de 
instrumentos de participação, transparência e accountability em cada uma das políticas. Reconhecendo os recortes necessários, que 
serão apresentados oportunamente, foi definido um escopo amplo de análise, capaz de oferecer um panorama do tema, bem como 
suscitar reflexões e propostas para o aprimoramento dos instrumentos de Governo Aberto nessas políticas.

Além desta apresentação, o relatório é composto por mais dez capítulos. O segundo capítulo é um sumário executivo, que compila 
as principais informações sobre o objeto da pesquisa, os resultados obtidos e as recomendações realizadas. O terceiro capítulo 
apresenta a medologia e os recortes da pesquisa. O quarto, a conceituação e a legislação relacionada a Governo Aberto. Os 
resultados detalhados por política são apresentados do capítulo quinto ao décimo, bem como as recomendações específicas para o 
aprimoramento dos instrumentos de Governo Aberto. Já o último capítulo apresenta as considerações finais e os apontamentos para 
possíveis aprofundamentos futuros.
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2.1. PARTICIPAÇÃO

A partir do prisma de Governo Aberto, a pesquisa analisou o funcionamento dos instrumentos de participação, transparência e de 
accountability relacionados a seis políticas públicas: Concessões Florestais, Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
Código Florestal, Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal e no Cerrado (PPCDAm e PPCerrado) e Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas Visando à 
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC). Este sumário executivo resume as principais 
informações sobre o objeto da pesquisa, os resultados obtidos e as recomendações realizadas. Esses resultados, por sua vez, são 
apresentados em detalhes nos capítulos seguintes.

A análise do eixo da participação explora o perfil e funcionamento das arquiteturas formadas pelas experiências de participação social 
existentes nas seis políticas estudadas. Procuramos identificar boas práticas, que devem ser incentivadas, bem como lacunas que, se 
preenchidas, podem incrementar as relações entre Estado e sociedade civil, em benefício das próprias políticas.

Analisamos as experiências a partir da comparação de seu funcionamento esperado, tal como formalizado nas regras, com a dinâmica 
participativa presente em seu interior. Para cada experiência, estas duas dimensões foram exploradas a partir de um conjunto de 
critérios de análise, relacionados ao seu poder decisório, método de seleção de seus participantes, método de comunicação interna 
ou tomada de decisão e papel exercido sobre a política.

Para todas as políticas, estão legalmente previstas experiências de participação da sociedade civil na tomada de decisões. Essas 
experiências envolvem, tanto instâncias permanentes - tais como conselhos e comitês -, quanto audiências e consultas públicas - 
processos eventuais, e via de regra mais esporádicos. Denominamos o conjunto de experiências participativas pertencentes a uma 
mesma política uma arquitetura participativa.

Considerando as previsões legais e regimentais de suas experiências, identificamos que as arquiteturas de cada política possuem 
perfis variados, em termos de número de experiências, suas atribuições e papéis exercidos sobre as políticas. O funcionamento 
concreto dessas arquiteturas, por sua vez, dificilmente espelha com precisão as previsões legais.

2. RESUMO EXECUTIVO

A ideia de arquitetura participativa é baseada em GURZA LAVALLE, A.; ISUNZA VERA, E. Arquitetura da participação e controles democráticos no Brasil e no México. Novos estud. CEBRAP, no 92, 2012.
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No caso das instâncias permanentes, das 13 identificadas, encontramos dados que atestam o funcionamento de oito. Três 
funcionaram por tempo limitado, e atualmente encontram-se inativas, e duas sequer chegaram a sair do papel2. As arquiteturas com o 
funcionamento mais próximo das previsões legais são as da PNMC e do PPCDAm e PPCerrado. Ainda assim, mesmo estas apresentam 
divergências importantes quando comparadas às regras que definem sua atuação. Arquiteturas das Concessões Florestais e do SNUC, 
por sua vez, funcionam de maneira parcial, enfrentando problemas diversos, tais como a dificuldade das experiências participativas 
de estabilizar rotinas institucionais. Já as arquiteturas do Código Florestal e do Plano ABC são as mais limitadas, visto que as poucas 
experiências que possuem funcionaram por pouco tempo, ou sequer chegaram a sair do papel.

Um aspecto constante em praticamente todas as arquiteturas participativas diz respeito ao hiato de dispositivos voltados à incidência 
sobre a fase de avaliação das políticas. No caso da PNMC, as principais experiências participativas concentraram-se sobre a formulação 
do  Plano Nacional de Mudança do Clima, de seus subplanos e da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDCs). No caso do 
Código Florestal, a única experiência com uma função prevista de avaliação da política operou por um período de apenas dois anos. 
Nas Concessões, há experiências em que atores da sociedade civil discutem o andamento da política, o que poderia ser entendido 
como um processo de avaliação. No entanto, essa discussão não culmina em decisões específicas. O Plano ABC possui uma iniciativa 
deste tipo, porém ainda muito recente. No PPCDAm e PPCerrado, o Conselho Orientador do Fundo Amazônia (COFA) funciona com 
alguma regularidade, mas monitora o Fundo Amazônia, e não avalia o andamento da política de maneira mais geral. Por fim, no SNUC, 
há indícios de que uma comissão do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) responsável pela avaliação da política não se 
encontre atualmente em atividade.

Mesmo que as arquiteturas funcionassem como esperado, todavia, a força dos atores societais incluídos tende a ser consideravelmente 
menor do que a dos estatais, pelo menos se consideradas as diferenças em seu poder de voto e sua presença minoritária nas reuniões. 
O primeiro dado que chama atenção quanto a este aspecto diz respeito às previsões legais e regimentais3. Como indicado no Gráfico 
1, abaixo, das seis experiências analisadas4, a composição prevista é paritária apenas no Conselho Consultivo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal (Conselho FNDF). Nas outras cinco, atores da sociedade civil encontram-se sub-representados. A menor 
representatividade ocorre no Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), onde atores societais contam com apenas um quarto 
das cadeiras5.

2  Encontram-se em funcionamento: Comissão de Gestão de Florestas Públicas (CGFloP), Conselhos de UCs, Conselho Consultivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (Conselho FNDF), Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima (Comitê FNMC), Comitê Orientador do Fundo Amazônia e Comitê Diretor 
da Plataforma ABC. Deixaram de funcionar: Grupo de Acompanhamento da Implementação do Código Florestal (GAICF), Fórum Nacional do Plano Nacional de Áreas Protegidas (Fórum Nacional PNAP) e Câmara 
Federal de Compensação Ambiental (CFCA). Não saíram do papel: Comissão Coordenadora do PNAP e Comissão Nacional Executiva do Plano ABC. 
3  Foram analisados os seguintes dispositivos legais. Para o COFA: Decreto 6.527/2008. Para o CONAMA: Lei no 6.938/1981, Decreto no 99.274/1990 e Portaria MMA no 452/2011. Para a CFCA: Portaria MMA no 
416/2010 e Resolução CFCA no 1/2011. Para o Comitê FNMC: Decreto 7.343/2010, Lei 12.114/2009 e Portaria MMA 262/2011. Para a CGFloP: Lei 11.284/2006, Decreto 5.795/2006 e Portaria MMA 212/2008. 
Para o Conselho FNDF: Lei 11.284/2006, Decreto 7.167/2010 e Resolução SFB 4/2010.
4  Foram analisadas apenas as instâncias permanentes para as quais há informações sobre a composição legalmente prevista, bem como sobre as presenças dos atores com direito a voto.
5  No caso do COFA, é necessário destacar que essa menor representatividade numérica da sociedade civil é potencialmente compensada pela previsão de um método de decisão em que se calculam as maiorias 
absolutas dentro de três segmentos (sociedade civil, governo federal e governos estaduais), e apenas deliberações vencedoras em todos eles são publicadas. Ainda assim, a leitura das atas indica que esse tipo 
de método não é seguido nas reuniões.
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Gráfico 1 - Estado versus sociedade civil na composição regimental das instâncias permanentes das políticas de clima, florestas e 
agricultura

Atores da sociedade civil não são apenas minoria nos regimentos das instâncias permanentes analisadas. Sua representatividade, em 
alguns casos, diminui ainda mais quando considerados os atores presentes. Em três instâncias, a representatividade da sociedade civil 
quando considerados os atores presentes nas reuniões e com direito a voto (titulares e suplentes) torna-se menos expressiva do que 
previsto em seus regimentos internos. 

Considerando as presenças nas reuniões realizadas no período analisado, a representatividade societal no Conselho do FNDF cai de 
50% para 42%; na Câmara Federal de Compensação Ambiental (CFCA), de 30% para 25%; e no Comitê Gestor do Fundo Nacional de 
Mudança do Clima (Comitê FNMC), de 32% para 25%. Isso indica que, quando considerados os atores presentes nas reuniões, o poder 
de fato da sociedade civil, expresso em sua capacidade de voto, é ainda menor que o previsto no regimento. Vale apontar ainda que, 
em dois casos, a proporção de atores societais torna-se ainda menor quando contabilizados não apenas os titulares e suplentes, 
mas todos os presentes, incluindo aí os atores convidados, sem direito a voto. No caso do Comitê do FNMC, nestas circunstâncias, a 
proporção de atores da sociedade cai de 25% para 18%; no Conselho do FNDF, de 42% para 20%.

O COFA apresenta uma distinção interessante quando comparado às instâncias acima. Sua representatividade societal aumenta quando 
comparada a previsão regimental (25%) com as presenças dos atores com direito a voto (30%). No entanto, quando considerados 
todos os presentes, inclusive os convidados, a representatividade da sociedade civil cai para 16%. Esses números indicam que os 
atores societais não apenas tendem a ter menor poder de voto do que os estatais, como também se veem como minorias diante das 
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cadeiras ocupadas nas reuniões. A exceção a essas tendências é representada pelo CONAMA. Quando contabilizadas as presenças 
nas reuniões, tanto da plenária quando de suas câmaras técnicas, os atores da sociedade civil elevam sua representatividade de 30% 
(previsto em regimento) para 34%. Nesse caso, todavia, não há dados disponíveis sobre a presença de convidados. 

Essa desigualdade ocorre também no âmbito da própria sociedade civil. De maneira geral, mesmo que tenham assentos garantidos 
nas instâncias permanentes, os segmentos com menos recursos - sobretudo os representantes das comunidades tradicionais - são 
menos capazes de garantir uma presença frequente. Sua ausência, por sua vez, acentua a representatividade dos atores com maiores 
recursos, principalmente os representantes das ONGs e do setor produtivo, o que pode gerar desigualdades de poder na tomada de 
decisões sobre as políticas.

Vale apontar também, que, à exceção do Código Florestal, todas as políticas contam com audiências e consultas públicas. Para 
mencionar apenas os casos mais relevantes, a escrita da primeira versão do Plano Nacional de Mudança do Clima contou com a 
realização dos Diálogos Setoriais, um conjunto de consultas organizadas pelo FBMC em 2008. Os subplanos da Política e do Plano 
Nacional aqui analisados também contaram com um conjunto de consultas. Isso ocorreu de maneira recorrente na maioria das 
diversas fases do PPCDAm e do PPCerrado. No caso do Plano ABC, um grupo de trabalho teria sido responsável pela realização de 
aproximadamente 30 reuniões, que funcionaram como um processo de consulta a diferentes atores para a formulação do Plano. 
Na política de concessões florestais, cada edição do PAOF é submetida a consultas online, e audiências são realizadas também para 
discutir os editais de concessões nas localidades onde são previstas. Por fim, o SNUC não apenas contou com processos de consulta 
para a formulação do Plano Nacional de Áreas Protegidas, em 2006, como também estão previstas consultas públicas durante o 
processo de definição da localização e dos limites territoriais de novas UCs.

Os dados indicam, todavia, que aspectos qualitativos desses processos podem variar significativamente. Um primeiro indício nesse 
sentido está na própria disponibilidade de informação sobre as consultas. A informação disponível sobre grande parte delas se resume 
a menções do governo federal presentes em documentos que apresentam planos das políticas. Nesses casos, houve grande dificuldade 
de conseguirmos informações suficientes para entender de maneira mais detalhada como esses processos foram conduzidos, quantas 
pessoas participaram, entre outras informações. Os casos que fogem deste padrão fornecem indícios de que processos com regras 
mais bem definidas tendem, pelo menos, a atender de maneira mais satisfatória critérios de transparência. Análises mais profundas, 
todavia, poderão indicar se de fato este é um caminho profícuo para o aprimoramento de consultas públicas nas políticas de clima, 
florestas e agricultura.

Com base nos resultados, que serão detalhados ao longo do relatório, as principais recomendações relacionadas à participação social 
nas políticas são elencadas abaixo:

• Implementar medidas que promovam o funcionamento de experiências que deixaram de atuar ou não chegaram a sair do papel nas 
arquiteturas participativas analisadas. Os diagnósticos detalhados no presente Relatório podem servir de ponto de partida para esse 
processo, indicando quais as ações a serem feitas - nova seleção de representantes, convocação de reuniões, atualização do regimento 
interno, alinhamento entre ministérios, etc;
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• Revisar as composições das instâncias permanentes em que a representação da sociedade civil é minoritária em relação à 
representação do Estado;

• Estabelecer incentivos para a participação de atores da sociedade civil pertencentes às comunidades tradicionais nas reuniões das 
instâncias permanentes onde possuem assentos. Exemplos incluem apoio por meio de diárias e passagens;

• Estabelecer medidas que facilitem o acompanhamento das reuniões por parte da sociedade civil, tais como transmissões online ao 
vivo e possibilidade de participação à distância;

• Revisar as regulamentações que preveem, em cada política, a realização de audiências e consultas públicas, incluindo regras sobre 
circunstâncias em que devem ser convocadas, transparência da convocação, dos documentos que serão apresentados e discutidos 
no evento e dos registros das falas realizadas. Também definir regras para a publicação de respostas aos questionamentos realizados 
pelos participantes das consultas.

6 Lei Federal no 12.527/2011

2.2. TRANSPARÊNCIA

No eixo “transparência”, analisamos a transparência ativa e passiva associadas às seis políticas. Para a investigação da transparência 
ativa, ou seja, da disponibilização proativa de informações, definimos 158 categorias de informação, dados e documentos a partir 
da análise de leis, decretos e instruções normativas relacionadas às políticas e dos resultados da aplicação de um questionário 
online. As categorias analisadas têm relação com diversos aspectos da política, como: instâncias de governança e de participação, 
instrumentos de planejamento, fundos de financiamento da política, entre outros. Já a transparência passiva refere-se à resposta 
de pedidos de informação e ao seu atendimento de forma integral e de acordo com os prazos e procedimentos previstos na Lei de 
Acesso à Informação (LAI 6). Para testar esta dimensão, enviamos 40 pedidos de informação para órgãos relacionados a cada política 
e analisamos o prazo e qualidade das respostas. 

Como resultado geral da transparência ativa, das 158 categorias de informação avaliadas 85 (54%) estavam integralmente disponíveis 
nos sites dos órgãos federais, 21 (13%) disponibilizadas de forma parcial e 52 (33%) não estavam disponíveis. Tal resultado indica que 
um conjunto significativo de informações relevantes sobre as políticas não é, integral ou parcialmente, disponibilizado pelos órgãos 
públicos federais.

Quando analisado por política, tal como indicado no Gráfico 2, abaixo, a de Concessões Florestais possui o maior índice de transparência 
ativa, seguida, respectivamente, por PPCDAm e PPCerrado, PNMC, SNUC, Código Florestal e Plano ABC.
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Gráfico 2 - Resultado da avaliação da transparência ativa, por política

A política de Concessões Florestais é aquela com a legislação mais avançada em relação às obrigações de transparência. Por outro 
lado, a legislação sobre o Plano ABC, a política com menor índice de transparência, possui apenas uma exigência de transparência 
ativa: a divulgação do próprio plano. Trata-se, portanto, de um indicativo de que a variável legal seja um componente relevante 
para o desempenho de transparência. Tal indicativo é corroborado pelo fato de que, das 35 categorias que possuem a obrigação de 
transparência ativa prevista em leis e decretos, 25 (71%) estavam disponíveis. Ou seja, uma porcentagem significativamente maior 
do que a média geral, que foi de 54%.

Um aspecto positivo encontrado em cinco das seis políticas analisadas é a existência de sistemas de informação e de cadastros, por meio 
dos quais os órgãos públicos produzem, coletam e/ou sistematizam um conjunto de informações e as disponibilizam publicamente, de 
forma integral ou parcial. O Quadro 1, a seguir, apresenta os principais sistemas e cadastros encontrados, por política:
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Quadro 1 - Sistemas de Informação e Cadastros, por política

Trata-se de instrumentos importantes para a promoção da transparência e do acesso à informação sendo que parte deles é recente, 
tais como o Painel de Gestão do ICMBio, lançado em 2017, com diferentes dados sobre a gestão das UCs federais, e o PRODES Cerrado, 
lançado em 2018, com dados de desmatamento do bioma. 

Apesar de avanços na abertura de bases de dados, como no caso do Documento de Origem Florestal, aberto em 2018, muitas 
categorias de informação ainda são disponibilizadas em formato PDF, o que dificulta o seu reprocessamento e contraria os princípios 
de dados abertos. Além disso, parte das bases é disponibilizada de forma parcial, como é o caso do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
no qual estão indisponíveis os dados cadastrais dos proprietários e possuidores, e da Matriz de de Dados do Crédito Rural, que não 
disponibiliza os dados desagregados das pessoas físicas e jurídicas tomadores de crédito do Plano ABC. É necessário avançar no debate 
sobre os limites entre a transparência, a privacidade e os sigilos fiscal e bancário, visto que, nestes, e em outros casos, parte dos dados 
não é disponibilizada sob tais justificativas.

Em relação à transparência passiva, dos 40 pedidos de acesso à informação realizados, 39 (97,5%) foram respondidos e dentro do 
prazo legal, de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Porém, se essas porcentagens de respostas e de cumprimento dos prazos podem ser 
consideradas adequadas, o mesmo não ocorre em relação à qualidade das mesmas, já que 29 pedidos (72,5%) foram considerados 
integralmente respondidos nas respostas iniciais dos órgãos, ao passo que em 10 casos (25%) as respostas foram consideradas 
incompletas, por não atenderem a todos os itens demandados. O Gráfico 3, abaixo, resume os resultados:
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Gráfico 3 - Resultado da avaliação da transparência passiva, por política

Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de aprimoramento da transparência das políticas e órgãos avaliados. Em 
relação a transparência ativa, existe a necessidade tanto de uma maior disponibilização de informações, quanto de sua publicização 
em formato aberto e por meio de uma organização que facilite o seu acesso. Já em relação à transparência passiva, a principal lacuna 
tem relação com a qualidade das respostas, dado que um quarto das mesmas foi considerada insatisfatória. As recomendações a 
seguir visam aprimorar a transparência das políticas e órgãos avaliados a partir das principais questões identificadas:

• Criar normativas por política, definindo as categorias de informação que devem ser disponibilizadas proativamente, bem como 
formato, responsáveis e periodicidade de atualização;

• Fortaler os sistemas de informação e de cadastros, com alocação dos recursos humanos e financeiros necessários;

• Organizar todas as informações sobre uma mesma política em um único site ou, pelo menos, garantir que os sites com informações 
sobre os temas possuam links para os demais;

• Disponibilizar todas as informações em formato aberto (compreensível por máquina e não-proprietário) permitindo o seu 
reprocessamento e facilitando a sua localização;
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• Avançar no debate sobre os limites entre a transparência, a privacidade e os sigilos fiscal e bancário, visto que, parte dos dados 
sobre as políticas avaliadas não é disponibilizada sob tais justificativas.

• Aumentar o compromisso dos órgãos públicos com os prazos e procedimentos previstos na LAI, especialmente em relação à 
resposta integral dos pedidos de informação realizados; 

• Incluir o FBMC como órgão destinatário na lista do e-SIC, com o necessário reforço de apoio administrativo ao colegiado, para 
que possa atender os prazos e procedimentos previstos na Lei;

• Adotar o procedimento de reenvio do pedido de informação, pelo órgão originalmente destinatário do pedido, ao órgão detentor 
da mesma.

2.3. ACCOUNTABILITY

No eixo “accountability”, investigamos o funcionamento de instituições de accountability horizontal, que constitui uma rede de 
instituições pertencentes ao âmbito estatal mandatadas para exercer controle sobre os tomadores de decisões públicas, formuladores 
e executores de políticas. Conceitualmente, esse controle envolve a capacidade de, com base em informações obtidas pelos agentes 
de governo, julgar suas ações, responsabilizá-los, recomendar mudanças e, se necessário, aplicar sanções. No Brasil, há um conjunto 
amplo de instituições que dividem tarefas na realização da accountability horizontal na esfera federal: Controladoria Geral da União 
(CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público Federal (MPF), o próprio Sistema de Justiça, entre outros. Como o 
conhecimento acumulado acerca deste tema em relação às políticas analisadas ainda se encontra em estágio incipiente, julgamos 
necessário realizar uma análise de caráter exploratório sobre as ações de apenas duas instituições - CGU e TCU.

A amplitude e complexidade do escopo de atuação dessas instituições impressionam. Realizam atividades de avaliação das políticas, 
fiscalizam a atuação dos gestores públicos, julgam a conformidade de contas públicas, são responsáveis por parte das atribuições de 
transparência pública do governo federal, entre outras. Tanto para o caso da CGU, quanto do TCU, a literatura acadêmica reporta 
a existência de uma divisão entre dois perfis gerais de atuação. Um deles seria voltado à identificação de irregularidades legais na 
execução das políticas e posterior reporte às outras instituições do sistema de accountability para o prosseguimento das investigações 
e, se necessário, processamento administrativo ou criminal dos atores irregulares. Essas ações são classificadas pela literatura como 
ações “retrospectivas” 7 ou de “combate à corrupção” 8. O segundo perfil seria mais centrado em avaliar a qualidade da execução 
das políticas, e emitir recomendações para que estas se tornem mais eficazes, efetivas e eficientes. É o perfil que a literatura chama 
de “prospectivo” 9, ou de “controle interno” no caso da CGU10. Entrevistas realizadas na primeira parte da pesquisa têm indicado a 

7 SPECK, B. W. Tribunais De Contas. Revista Gestão e Controle - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, p. 211-219, 2013.
8 OLIVIERI, C. Combate à corrupção e controle interno. In: FILGUEIRAS (Ed.). Ética pública e controle da corrupção. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2011. p. 99-110.
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existência de orientações recentes no sentido de incentivar a colaboração e cooperação para o aprimoramento das políticas por parte 
dessas instituições, a partir de ações relacionadas ao segundo perfil indicado acima. Isso tem ocorrido sobretudo a partir das chamadas 
“análises gerenciais”, concentradas sobre os resultados da gestão das políticas, monitoramento de indicadores de desempenho, das 
transferências de recursos entre entes federativos, da gestão de compras e contratações, das condições dos órgãos de gerir a política, e 
de realizarem, eles próprios, o monitoramento de sua execução. Diante da necessidade de realizar recortes, decidimos nos concentrar 
naquelas ações da CGU e do TCU que são mais diretamente voltadas a esse tipo de atividades, as quais se concretizam na realização 
de auditorias e posterior publicação de seus respectivos relatórios 11.

O objeto das auditorias varia consideravelmente. Podem se concentrar sobre órgãos governamentais específicos e sua gestão, ou 
sobre as próprias políticas. Estas últimas se dividem entre aquelas que realizam avaliações gerais de uma política, as que focam 
em planos de implementação e as que se debruçam sobre instrumentos mais específicos. Há também auditorias que avaliam o 
cumprimento, por parte do Executivo Federal, de compromissos firmados internacionalmente.

Considerando as fases do ciclo das políticas públicas, as auditorias analisadas incidem com maior frequência sobre o monitoramento 
e avaliação das mesmas após implementadas - justamente a fase onde há um hiato da atuação de experiências participativas, o que 
levanta questões futuras sobre a existência e qualidade da divisão de tarefas entre as últimas e as instituições de accountability.

Por fim, identificamos que as auditorias não costumam ser realizadas apenas uma vez sobre determinada política, ou determinado 
ator. CGU e TCU tendem a realizar auditorias de acompanhamento, em que fiscalizam o atendimento ou não das recomendações e 
determinações realizadas em auditorias passadas. Além disso, as instituições de controle não operam de maneira isolada, já que é 
possível identificar inter-relações entre CGU, TCU, Congresso Nacional, e mesmo Tribunais de Contas Estaduais (TCEs) no exercício do 
controle.

Com base nos resultados obtidos, levantamos as seguintes recomendações:

• Definir e implementar estratégias de inter-relação entre CGU e TCU e experiências participativas, organizações e coalizões da 
sociedade civil em pelo menos dois sentidos: (i) comunicação dos resultados das auditorias para que outros atores relevantes da 
política possam usá-los como subsídio; (ii) inclusão destes atores na definição do escopo das auditorias realizadas pelas instituições 
de accountability;

• Estreitar estratégias de atuação conjunta entre CGU, TCU e outras instituições de accountability, no sentido de criar maior 
sinergia no controle exercido sobre as políticas. A realização de auditorias de maneira articulada pode constituir uma dessas 
estratégias;

9 SPECK (Ibid.).
10 OLIVIERI (Ibid.).
11 Apesar de um foco mais ligado à análise gerencial, é preciso destacar que as auditorias analisadas aqui não ignoram questões relacionadas à lisura contábil e legal. É possível encontrar nos relatórios 
comparações entre a legislação da política com as ações realizadas pelos gestores, bem como questões de contabilidade, tais como análises da contratação e demissão de funcionários. Além disso, há um tipo 
de auditoria do TCU, classificado como Auditoria de Acompanhamento, que se restringe a avaliar a conformidade de ações da política à legislação aplicável a elas, buscando indícios de irregularidades. Foram 
analisados em profundidade dois relatórios deste tipo, os quais avaliam a implementação do PAOF em 2014 e 2015.
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• Realizar auditorias que considerem o caráter federativo de políticas cuja gestão depende de mais de uma esfera de governo. Isso 
deve envolver, quando necessário, a articulação das instituições federais de accountability com as localizadas em nível estadual;

• Inserir ações nas auditorias voltadas a capacitar gestores a estruturarem seus próprios sistemas de monitoramento da 
implementação da política. Quanto menos estruturados esses sistemas, ou quanto menor a capacidade de monitoramento por 
parte do Executivo, maior deve ser a prioridade de auditorias que acompanhem de maneira contínua a implementação da política;

• Incluir no escopo de auditorias da CGU e do TCU a avaliação do funcionamento das experiências participativas e do desempenho 
da transparência pública. As lacunas identificadas nestes dois eixos na presente pesquisa indicam que estes sejam pontos 
importantes para avaliações mais recorrentes das instituições de accountability.

Os resultados, que são discutidos de maneira aprofundada nos capítulos seguintes, fornecem um panorama do status das políticas 
analisadas no que diz respeito aos princípios de Governo Aberto. Quando levadas em consideração as recomendações realizadas, 
concluímos que a utilização do prisma do Governo Aberto permite obter diagnósticos abrangentes sobre o status das relações entre 
estado e sociedade civil nas políticas de clima, floresta e agricultura. Alguns dos achados indicam a relevância das regras para a 
formatação dessas relações, tal como identificado no caso das categorias de informação previstas legalmente no eixo da transparência, 
e também no caso das audiências e consultas públicas para o eixo da participação. 

Ao mesmo tempo, os resultados também esclarecem que as previsões legais não são suficientes para garantir a concretização das 
relações socioestatais pressupostas numa compreensão de Governo Aberto desejável. Isso fica particularmente evidente na análise 
das arquiteturas participativas. O grau em que o funcionamento dessas experiências espelha as determinações de seus regulamentos 
varia de maneira expressiva. A evolução das pesquisas pode oferecer novas teses sobre os determinantes dessa variação. 

Em relação ao eixo de accountability, um dos resultados que nos chamou atenção é a concentração da atuação das instituições 
de accountability na fase de avaliação das políticas, comparada à atuação das experiências participativas sobre a formulação e 
planejamento das mesmas. Também identificamos que a atuação articulada, ou em rede, das instituições de accountability pode estar 
relacionada a uma elevação do escopo de suas avaliações, tal como identificado nas auditorias sobre as UCs nos diferentes estados 
da Amazônia Legal - algo provavelmente inviável sem a parceria entre TCU e TCEs. As recomendações se concentram neste ponto 
fundamental, e apontam que a qualidade da incidência dos órgãos de accountability pode estar ligada de maneira importante à sua 
capacidade de compartilhar o planejamento das auditorias, seus resultados, e estratégias de execução. Aponta-se, portanto, para um 
caminho promissor de maior articulação entre o controle institucional com as experiências participativas e as organizações e coalizões 
da sociedade civil.

A análise das dimensões de Governo Aberto permite tanto compreendermos as lacunas para avançarmos na democratização da 
relação entre Estado e sociedade, o que inclui a existência e o bom funcionamento de arquiteturas participativas e de mecanismos de 
transparência ativa e passiva, quanto a existência de mecanismos que contribuam com a efetividade das políticas, tal como identificado 
na atuação das instituições de accountability.
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3.1. PARTICIPAÇÃO

O primeiro passo em termos de análise empírica consistiu em um levantamento da legislação e na realização de entrevistas com 
atores-chave. O objetivo geral deste primeiro esforço de análise foi produzir um panorama geral do funcionamento das seis políticas - 
quando foram criadas, os objetivos subjacentes à sua formulação, os principais instrumentos, os principais marcos legais, entre outros 
pontos. Foram realizadas 14 entrevistas entre maio e agosto de 2017. Elas foram estruturadas a partir de um roteiro pautado em um 
esforço de compreender os órgãos e atores mais relevantes a partir dos quais é executada cada uma das políticas.

Os resultados dessa primeira fase foram compilados em seis relatórios, que serviram de ponto de partida para a segunda fase, de 
exploração aprofundada do Governo Aberto nas políticas. Por exemplo, as informações levantadas sobre as principais experiências 
participativas durante as entrevistas e levantamento da legislação forneceram um quadro de referência para a definição do objeto da 
análise aprofundada sobre o eixo participativo na fase seguinte. A partir desse momento, foram definidos métodos e estratégias de 
análise próprios para cada um dos princípios de Governo Aberto - participação, transparência e accountability. Essas estratégias são 
apresentadas em detalhe a seguir.

O objetivo da análise do eixo da participação é compreender o perfil e funcionamento das arquiteturas participativas existentes nas 
seis políticas estudadas. O horizonte é identificar boas práticas, que devem ser incentivadas, bem como lacunas que, se preenchidas, 
podem incrementar as relações entre Estado e sociedade civil em benefício das próprias políticas.

O estudo concentra-se sobre dois tipos de experiências participativas: instâncias permanentes de participação e audiências e consultas 
públicas 12. O Quadro 2, abaixo, elenca as experiências analisadas em cada um desses tipos. Foram realizadas análises individuais de 
cada caso, a partir de critérios analíticos comuns, o que permitiu compreender, em cada política, tanto o funcionamento específico 
das experiências, quanto o desenho geral dos pontos de entrada da incidência social.

3. METODOLOGIA

12 Audiências e consultas públicas são utilizadas neste relatório de maneira intercambiável.
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Concessões 
Florestais

Código 
Florestal SNUC PNMC PPCDAm e

PPCerrado Plano ABC

Instâncias 
permanentes

Comissão de Gestão de 
Florestas Públicas

Conselho Consultivo 
do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal
Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA)

Grupo de Acompanhamento 
da Implantação do Código 

Florestal
CONAMA

Câmara Compensação 
Ambiental

Comissão Coordenadora 
do Plano Nacional de Áreas 

Protegidas
Fórum Nacional do 

Plano Nacional de Áreas 
Protegidas

Conselhos de Unidades de 
Conservação

CONAMA

Fórum Brasileiro de 
Mudança do Clima

Comitê Gestor do Fundo 
Nacional de Mudança do 

Clima
CONAMA

Fórum Brasileiro de 
Mudança do Clima

Comitê Orientador do Fundo 
Amazônia
CONAMA

Fórum Brasileiro de 
Mudança do Clima

Comissão Nacional Executiva 
do Plano ABC

Comitê Diretor da 
Plataforma ABC

CONAMA

Audiências 
e Consultas 

públicas

Editais de licitação

Planos Anuais de Outorga 
Florestal

13

Grupo de Trabalho do 
Plano Nacional de Áreas 

Protegidas

Criação e alterações de 
Unidades de Conservação

Formulação da Política, 
dos planos setoriais e da 

Contribuição Nacionalmente 
Determinada

Formulação dos Planos Formulação dos Planos

Quadro 2 - Experiências de participação nas políticas analisadas de clima, florestas e agricultura

Tanto no caso das instâncias permanentes quanto no das consultas e audiências, a análise pautou-se em duas dimensões complementares: (i) o funcionamento esperado, tal como formalizado 
nas regras (desenho institucional); e (ii) sua atuação, a partir da análise da dinâmica participativa em seu interior. Para cada experiência, estas duas dimensões foram exploradas a partir de quatro 
aspectos, a saber: (a) poder decisório; (b) método de seleção dos participantes; (c) método de comunicação e/ou tomada de decisão; e (d) papel exercido sobre a política*. O Quadro 3, abaixo, detalha 
estes aspectos e os depura nos critérios e categorias de análise utilizados.

13 Não foram encontrados registros de previsão legal ou realização de processos de audiências e consultas públicas relacionados ao Código Florestal.
* Os critérios a, b, e c são baseados em FUNG, A. Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review, v. 66, n. 1, p. 66-75, 2006.
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Critério de 
análise Descrição do Critério Categorias do critério Descrição da categoria Fontes de informação

Poder decisório

Maneira como a 
experiência participativa 

potencialmente influencia 
a tomada de decisões da 

política.

Aconselhamento e consulta Poder público mantém a autoridade de decidir, mas compromete-
se a receber contribuições e demandas sociais Legislação de criação, regimentos e regras 

de funcionamento das experiências
Deliberação Decisões tomadas são formalizadas e tornam-se vinculantes 

àqueles que devem obedecê-las

Método de 
seleção

Como são escolhidos os 
participantes?

Aberto, sem definição prévia dos 
participantes Qualquer interessado pode participar

Legislação de criação, regimentos e regras 
de funcionamento das experiências

Aberto, com recrutamento 
direcionado a grupos específicos

Qualquer interessado pode participar, mas os organizadores 
buscam fomentar a participação de grupos específicos. Por 

exemplo, reuniões do OP são abertas a qualquer cidadão, porém 
costumam ser desenhadas para atingir públicos pertencentes a 

regiões específicas das cidades 

Seleção aleatória dos participantes Sorteio daqueles que serão convidados ou convocados a participar 
(tal como nos juris populares)

Seleção prévia de representantes
Definição pré-concebida daqueles que participarão. Definem-

se segmentos e então selecionam-se ou elegem-se seus 
representantes

Método de 
seleção

Quem participa? (i) 
Paridade Estado - 

Sociedade Civil

Paritário Composição dividida igualmente entre representantes estatais e 
societais

Legislação de criação, regimentos e regras 
de funcionamento.

Lista da composição das experiências

Listas de presenças nas reuniões

Não paritário Composição dividida de maneira desigual entre representantes 
estatais e societais

Quem participa? (ii) 
Proporções internas 
aos representantes 

governamentais

Federal, estadual, municipal
Meio ambiente, desenvolvimento 
econômico, saúde, educação, etc.

Esferas federativas e áreas de políticas a que pertencem

Quem participa? (iii) 
Proporções internas aos 
representantes societais

Populações tradicionais, ONGs, 
movimentos sociais, associações 
profissionais e sindicatos, setor 

produtivo, universidades e 
coalizões da sociedade civil

Segmentos da sociedade civil

Quadro 3 - Critérios e categorias de análises e fontes de informação da pesquisa sobre participação
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Critério de 
análise Descrição do Critério Categorias do critério Descrição da categoria Fontes de informação

Método de 
comunicação 
e/ou tomada 

de decisão

Como participa? Forma 
de interação entre os 

participantes

Expressão de preferências
Não há desenvolvimento das preferências exprimidas (por 

exemplo, por meio de discussões). Ocorre quando o poder público 
apenas "escuta" e a sociedade civil "fala".

Regras internas (regimentos) e atas das 
reuniões. Para as audiências foi analisada 

também a existência de devolutivas 
do poder público, que pressupõem 
um método de comunicação mais 

desenvolvido, em que as preferências 
sejam compiladas e processadas.

Agregação e barganha
O foco é a definição de uma decisão coletiva vitoriosa, após a 

defesa de diferentes posicionamentos. Há eleição das propostas 
(p. exemplo, orçamentos participativos e plenárias de conselhos)

Discussão e negociação
O foco é no processo de discussão, com o intuito de reconhecer 

as diferenças de posicionamento e encontrar saídas coletivas 
aceitáveis para todos os envolvidos. Em vez de uma proposta 

vencedora, costuma-se buscar consensos 

Métodos combinados
É possível que haja combinação de métodos distintos em uma 

mesma experiência. Por exemplo, câmaras temáticas discutem e 
negociam questões, e então as transferem para plenárias, que as 

decidem por meio de agregação de votos

Quando participa 
(frequência) Mensal, bimestral, semestral, etc. Frequência mínima de encontros previstos nas regras e frequência 

de encontros realizados
Regras internas e registros do número de 

reuniões realizadas

Papel exercido 
sobre a política

Instrumentos da  política 
passam pelo crivo das 

experiências participativas?

Aprovação de planos, seleção de 
projetos, análise de prestação de 

contas e relatórios, etc.
-

Leis de criação, regulamentações, 
regimentos internos e atas das reuniõesMomentos da política 

sobre os quais incidem as 
experiências

Formulação Ações de incidência e co-criação da política antes de sua 
implementação

Implementação Ações de monitoramento ou incidência sobre a política, suas 
regras e processos cotidianos, ao longo de sua implementação

Avaliação Ações de fiscalização da política já executada ou de análises sobre 
seus resultados
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Quanto às fontes de informação, foram analisadas, na primeira dimensão (do funcionamento esperado), as leis de criação, 
regulamentações e regimentos disponíveis para as experiências de participação encontradas. Para a segunda dimensão (da atuação 
efetiva), foi definido o recorte temporal de janeiro de 2012 a agosto de 2017. Dentro desse recorte, foram lidas 83 atas, que constituem 
a totalidade daquelas disponíveis nos sítios eletrônicos dos órgãos aos quais se vinculam as instâncias permanentes quando da 
coleta de dados, adicionadas algumas obtidas por meio da LAI. Além disso, para o caso do CONAMA, foram também lidos 63 atos 
administrativos publicados no período indicado acima. Foram também buscadas menções do CONAMA em suas reuniões às políticas 
analisadas e suas experiências participativas. Essa busca concentrou-se na leitura dos sumários executivos das reuniões - documentos 
com formato e conteúdo bastante parecido com atas de reuniões. O estudo do método de seleção dos participantes envolveu a 
sistematização de dados disponíveis em listas de presença das reuniões. Ademais, entrevistas com atores-chave foram realizadas em 
uma primeira fase da pesquisa como estratégia para identificar as experiências de participação presentes nas políticas em questão.

Essas fontes não constituem a totalidade das opções possíveis. Fontes alternativas, não utilizadas nesta pesquisa, podem ajudar 
a tornar mais completos os resultados. A contraposição de regras de funcionamento com atas das reuniões ajuda a esclarecer as 
relações entre as regras e a atuação dos participantes. Essa é uma forma possível de identificar boas práticas e possíveis pontos de 
melhoria. No entanto, entrevistas com os próprios participantes podem esclarecer dimensões não captadas na leitura das atas, tais 
como insatisfações dos atores com pontos específicos e dinâmicas políticas subjacentes às discussões. O recorte escolhido, todavia, 
não privilegia essa fonte de dados, uma vez que se entende ser preciso antes uma compreensão mais básica e geral dos pontos de 
acesso e esforços de entrada da sociedade civil nas políticas. 

Como apontado no início deste capítulo, é pertinente frisar que o escopo da análise do eixo participativo se concentrou no nível 
federal. Ou seja, não foram pesquisadas experiências de participação localizadas nos níveis estadual, municipal e regional (como no 
caso dos conselhos das unidades de conservação). É claro que o funcionamento dessas políticas não termina no nível nacional, mas se 
desdobra em arranjos subnacionais. Na medida do possível, quando identificadas circunstâncias em que relações federativas exercem 
efeitos sobre os padrões de participação nas políticas, isso será devidamente apontado no texto. Pesquisas futuras têm nesta questão 
uma frente de avanço possível. Ainda assim, é importante frisar que esse aspecto não foi objeto da análise sistemática realizada na 
presente pesquisa.

Por fim, vale apontar para uma limitação intrínseca ao desenho da pesquisa tal como definido aqui. Uma questão especialmente 
relevante, e que permanece pouco explorada no debate acadêmico sobre a participação, diz respeito ao lugar da arquitetura participativa 
no processo decisório da política. Mesmo que as experiências previstas funcionassem a contento, e incluíssem de maneira paritária 
e plural os atores da sociedade civil em seus diferentes segmentos, há que se perguntar em que medida a arquitetura participativa 
de fato pode incidir sobre as principais decisões da política. Ou seja, em que medida o processo decisório da política passa pelo crivo 
das experiências participativas e em que medida passa ao largo das mesmas? As análises realizadas nesta pesquisa podem fornecer 
um primeiro diagnóstico acerca dos processos da política sobre os quais as experiências participativas potencialmente incidem. No 
entanto, um diagnóstico mais completo envolve investigar mais a fundo o processo decisório da política para entender que possíveis 
partes do mesmo estariam prescindindo da atuação da arquitetura participativa.
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3.2. TRANSPARÊNCIA

A pesquisa analisou a transparência ativa e passiva, na esfera federal, das seis políticas já mencionadas. A transparência 
ativa é compreendida como a disponibilização proativa de documentos, dados e informações pelos órgãos governamentais, 
independentemente de solicitações. Pode-se dar por diversos meios de comunicação. A presente análise focou na disponibilização 
das mesmas por meio da internet. Para isso, foram definidas categorias de informação, dados e documentos a partir da análise de leis, 
decretos e instruções normativas relacionados às políticas e dos resultados da aplicação de um questionário online. 

A análise da legislação teve um duplo objetivo: identificar obrigações legais de transparência ativa por parte dos órgãos públicos e 
identificar categorias de documentos e de informações que devem ser produzidas pelo próprio desenho da política definido em suas 
normas. 

Já o questionário foi aplicado em setembro de 2017, no contexto do compromisso de “transparência ambiental e dados abertos” 
do 3o Plano de Ação para Governo Aberto. Como parte desse compromisso, organizações da sociedade civil, dentre elas o Imaflora, 
realizaram uma consulta online com o objetivo de identificar categorias de informação demandadas por diferentes atores e repassá-
las aos órgãos ambientais. O questionário contou com perguntas abertas e fechadas e foi respondido por 253 pessoas, de diversos 
setores, sendo 25% da sociedade civil, 27% de consultorias e do setor privado, 23% de instituições de ensino e de pesquisa, 19% de 
órgãos públicos e 5% de outros. Dado que o questionário englobou as seis políticas analisadas nessa pesquisa, os seus resultados 
foram aqui utilizados. 

A partir desses elementos, foram definidas 156 categorias de informação distribuídas, por política, de acordo com a Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Número de categorias de transparência analisadas, por política

14 O total é menor que do que a somatória, pois quinze categorias foram analisadas em duas políticas.

Política Quantidade de categorias analisadas

SNUC 29

Concessões Florestais 30

Código Florestal 13

PNMC 45

PPCDAm e PPCerrado 43

Plano ABC 13

TOTAL 158 14
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As categorias analisadas têm relação com diversos aspectos da política, como: instâncias de governança e de participação, instrumentos 
de planejamento, planos, fundos, dentre outros. As categorias são apresentadas nos capítulos de cada política.

Uma questão que vale frisar é que a quantidade de categorias avaliadas tem relação com mais dois fatores: o grau de implementação da 
política e a dimensão federativa da mesma. O Código Florestal ilustra bem estas duas questões. Dado que a política está em fase inicial 
de implementação, não foi analisada a transparência relacionada a parte de seus instrumentos, que apesar de legalmente previstos, 
na prática ainda não existem. Além disso, dado que uma parte importante da implementação da política está sob responsabilidade dos 
estados, algumas categorias de informação, mesmo que relevantes, não foram avaliadas. Dessa forma, não avaliamos a transparência 
da política como um todo, o que pode ser feito em pesquisas futuras.

As informações foram pesquisadas nos sites dos ministérios e autarquias relacionados às políticas. Quando não encontradas dessa 
forma, foram utilizados sites de busca na internet. As categorias avaliadas foram classificadas como “sim” quando a informação estava 
disponível, “parcial” quando a informação estava parcialmente disponível ou desatualizada e “não” quando a informação estava 
indisponível. A avaliação foi realizada em dois momentos distintos: outubro de 2017 e outubro de 2018.

Já a transparência passiva está relacionada à resposta de pedidos de informação e ao atendimento a eles de forma integral e de 
acordo com os prazos e procedimentos previstos na LAI. A LAI estabelece que os pedidos de informação devem ser respondidos em 
até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que a prorrogação seja comunicada e justificada ao solicitante. Para testar a transparência 
passiva, foram realizados 40 pedidos de informação relacionados para 8 órgãos públicos federais. Foram analisados o prazo de resposta 
e se a resposta atendeu às informações solicitadas. Os pedidos demandaram informações e documentos necessários para a própria 
pesquisa, especialmente em seu eixo de participação. 

As Tabelas 2 e 3, a seguir, demonstram a quantidade de pedidos de informação por política e por órgão: 

Tabela 2 - Pedidos de informação enviados, por política

Política Quantidade de Pedidos de Informação

SNUC 7

Concessões Florestais 10

Código Florestal 2

PNMC 12

PPCDAm e PPCerrado 4

Plano ABC 3

Geral 2

TOTAL 40
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Tabela 3 - Pedidos de informação enviados, por órgão

As análises de transparência ativa e passiva foram realizadas por dois pesquisadores, que cruzaram os resultados e discutiram 
eventuais divergências. 

3.3. ACCOUNTABILITY

Este eixo da pesquisa teve como foco analisar o funcionamento de instituições de accountability horizontal, cuja característica 
principal, de acordo com O´Donnell 15, é a existência de agências estatais com expertise de avaliação e poder de punição com o 
objetivo de fiscalizar e realizar o controle das atividades e procedimentos dos diversos órgãos governamentais e de suas relações com 
outras organizações.  

No Brasil, podem-se dividir as instituições de controle da administração pública federal em Controle Interno - ou seja, do Poder 
Executivo sobre si mesmo -, cujo órgão central é a Controladoria-Geral da União (CGU), e em Controle Externo - do Poder Legislativo 
sobre o Executivo -, cuja responsabilidade foi incumbida pela Constituição de 1988 ao Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

15 O’DONNELL, G. Horizontal Accountability in New Democracies. Journal of Democracy, v. 9, n. 3, p. 112-126, 1998.

Órgão Quantidade de Pedidos de Informação

MMA 17

Serviço Florestal Brasileiro 10

MAPA 3

ICMBio 3

Fórum Brasileiro de Mudança do Clima 3

BNDES 2

Empresa de Pesquisa Energética 1

Casa Civil 1

TOTAL 40
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Controladoria Geral da União (CGU)

15 O’DONNELL, G. Horizontal Accountability in New Democracies. Journal of Democracy, v. 9, n. 3, p. 112-126, 1998.
16 OLIVIERI (Ibid.)..
17 Ibid.

Outras importantes agências do Estado fazem parte da rede de instituições de accountability no Brasil, tais como o MPF, a Polícia 
Federal e as Ouvidorias dos órgãos públicos. No entanto, a presente pesquisa delimitou a CGU e o TCU como objeto de análise.

A coleta de informações se deu por meio do levantamento, nos sites da CGU e do TCU, das auditorias realizadas nos seguintes órgãos: 
ICMBio, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB), além da pesquisa por palavras-chave relacionadas a cada uma das seis políticas. O levantamento considerou um 
período de cinco anos e meio, de janeiro de 2012 a agosto de 2017.  

O desafio que procuramos enfrentar diz respeito à construção de um panorama, uma visão geral, da atuação da CGU e do TCU acerca 
das políticas de clima, florestas e agricultura. Que órgãos controlam? Sobre que momentos da política incidem? Que tipo de análise 
realizam sobre essas políticas? Concentram-se sobre a análise do cumprimento da legislação por parte dos executores ou analisam a 
qualidade da execução das políticas? Questões como estas conduziram as investigações.

A Controladoria-Geral da União foi criada em 2003, por meio da Lei Federal no 10.683  e constitui órgão central do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo. Está estruturada em quatro unidades. Uma delas é a Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), que 
fiscaliza e avalia a execução de programas de governo. É dentro da SFC, que são realizadas as auditorias das políticas analisadas nesta 
pesquisa.

Desde sua criação, as atividades da CGU podem ser organizadas em duas frentes. De um lado, está aquilo que seus servidores 
classificam como “combate à corrupção”. São ações de fiscalização do cumprimento das regras por parte do Poder Executivo ao longo 
da implementação das políticas públicas, sobretudo regras envolvendo a utilização dos recursos públicos. Este é o tipo de ação que 
se aproxima mais das definições mais tradicionais de accountability horizontal, tal como indicado acima. É importante destacar que a 
CGU não possui poder coercitivo sobre os atores que controla (enforcement). Caso identifique irregularidades, cabe à Controladoria 
repassar as análises a outros órgãos do sistema de accountability para que deem prosseguimento a investigações e, se necessário, 
ao processamento administrativo ou criminal dos atores irregulares. O segundo tipo de atuação da CGU diz respeito ao que seus 
servidores chamam de “controle interno”. São atividades menos ligadas à identificação de irregularidades e mais ao monitoramento da 
qualidade da implementação das políticas pelos órgãos públicos. Via de regra, a CGU avalia em que medida as políticas implementadas 
pelo Executivo respondem aos critérios da eficácia e da eficiência 16.

Segundo Olivieri 17, a CGU passou por disputas políticas em seu interior, em torno justamente dessa dualidade, ou seja, sobre qual 
deveria ser a atividade principal dessa instituição, seu perfil institucional: fiscalização e combate à corrupção, ou monitoramento da 
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qualidade das políticas. Mais recentemente, tem prevalecido o segundo tipo de atividade, cuja realização estaria suprindo, inclusive, 
a falta desse tipo de ações por parte do Executivo. Nas palavras da autora, “[c]omo na maioria dos ministérios não há sistemas de 
monitoramento das políticas, as fiscalizações e avaliações da CGU e do TCU acabam, de certa forma, suprindo a necessidade de 
informações sobre a implementação e os resultados das políticas” 18.

A CGU se expressa por meio de relatórios de auditoria. E foi a partir da análise destes relatórios que a presente pesquisa se estruturou. 
A CGU mantém em seu site um sistema de busca 19  no qual disponibiliza a íntegra dos relatórios de auditoria realizados pelo órgão. 
Um levantamento inicial foi feito a partir de uma seleção, em que foram adotados, inicialmente, os seguintes procedimentos: 1) busca 
dos relatórios utilizando os campos “Ministério do Meio Ambiente (MMA)” e “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)”, com o recorte temporal de 2012 a 2017. A escolha dos dois ministérios é justificada pelo fato de serem, juntamente às suas 
autarquias, os responsáveis pela gestão das seis políticas avaliadas; 2) sistematização em uma planilha das seguintes informações 
sobre os relatórios encontrados: número, data, título, linha de atuação, objetivo e órgão avaliado. O resultado quantitativo dessa 
sistematização é apresentado nas Tabelas 4 e 5, a seguir:

18 Ibid., p. 102.
19 https://auditoria.cgu.gov.br/ 

Tabela 4 - Relatórios de auditoria por linha de ação - Ministério do Meio Ambiente, 2012 a 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL %

Apuração de Representações e Demandas Sociais 1 1 1,0%

Auditoria Anual de Contas 3 5 9 5 4 26 25,5%

Auditoria de Acompanhamento da Gestão 1 1 1,0%

Auditoria Especial 1 1 1,0%

Auditorias nos Contratos e Financiamentos 
Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica 

Internacional
8 12 15 16 11 4 66 64,7%

Avaliação dos Resultados da Gestão 3 3 6 5,9%

Relatório de Avaliação da Execução de Programas 
de Governo

1 1 1,0%

TOTAL 11 18 24 22 14 13 102 100,0%
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Tabela 5 - Relatórios de auditoria por linha de ação - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2012 a 2017

Esta sistematização permite alguns breves comentários. Em primeiro, o fato de os tipos de auditorias relacionadas a uma análise mais 
global de programas e políticas (como “Auditoria de Acompanhamento da Gestão”, “Avaliação dos Resultados da Gestão” e “Relatório 
de Avaliação da Execução de Programas de Governo”), começarem a ser realizadas entre 2015 e 2016. Tal fato pode indicar que a CGU 
passou a ter este olhar mais recentemente.

Um outro ponto que vale ressaltar é a concentração, no caso do MMA, de relatórios de “Auditorias nos Contratos e Financiamentos 
Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional”, dado que representam quase 65% de todos os relatórios relativos ao 
órgão. Tal fato pode ser explicado em função de muitas ações do órgão e suas autarquias serem realizadas via cooperação internacional, 
o que motivaria a CGU a realizar tais tipos de auditoria com frequência. 

A partir dessa sistematização, foi lido o objetivo de todos os relatórios e feita a seleção daqueles que foram objeto de análise em 
profundidade. Para essa seleção, utilizamos dois critérios: 1) menção ou relação do objetivo com as políticas analisadas; 2) diversidade 
de tipos de relatórios. Foram, então, selecionados 14 relatórios, apresentados no Quadro 4, a seguir:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL %

Apuração de Representações e Demandas Sociais 2 1 3 2,1%

Auditoria Anual de Contas 19 17 24 7 7 15 89 62,2%

Auditoria de Acompanhamento da Gestão 4 14 18 12,6%

Auditoria Especial 1 1 0,7%

Auditorias nos Contratos e Financiamentos 
Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica 

Internacional
3 2 1 2 2 10 7,0%

Avaliação dos Resultados da Gestão 2 1 6 9 6,3%

Relatório de Avaliação da Execução de Programas 
de Governo

1 8 4 13 9,1%

TOTAL 23 19 27 13 22 39 143 100,0%
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Quadro 4 - Relatórios de auditoria da Controladoria Geral da União analisados na pesquisa

20 Como foram encontradas poucas auditorias que tratavam aspectos do Plano ABC, foi aberta uma exceção e foram coletados dois relatórios de auditoria (um da GGU e outro do TCU) realizados após o mês de 
agosto de 2017. O mesmo ocorreu para as auditorias do TCU sobre o Código Florestal.

Política a que 
se refere

Número do 
Relatório Ano Órgão Auditado Tipo de Auditoria

SNUC

201317821 2014 ICMBio Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e 
nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

201600657 2016 ICMBio Auditoria Anual de Contas

201600012 2016 SFB (executor) e ICMBio 
(co-executor)

Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e 
nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

Concessões 
Florestais 201200947 2012 SFB Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e 

nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

Código 
Florestal

201503374 2015 SFB Auditoria Anual de Contas

201505130 2016 MMA Avaliação dos Resultados de Gestão

PNMC

201406824 2014
MMA/Secretaria de 

Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental

Auditoria Anual de Contas

201413169 2015
MMA/Secretaria de 

Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental

Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e 
nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

PPCDAm e 
PPCerrado

201217672 2013 MMA Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e 
nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional

201600656 2016 Ibama Auditoria Anual de Contas

69 2017 Ibama Avaliação da Execução de Programas de Governo

Plano ABC

201504906 2015 MAPA Avaliação dos Resultados da Gestão (Auditoria 
Exploratória)

201700168 2018 20 EMBRAPA Avaliação dos Resultados de Gestão

20150490615 2015 MAPA Auditoria Exploratória
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21 LIMA, L. H. Atuação do Tribunal de Contas da União no Controle externo da Gestão Ambiental. In: MOURA, A. M. M. (Orgs.). Governança ambiental no Brasil: instituições, atores e políticas públicas. Brasília: 
Ipea, 2016.
22 SPECK (Ibid,)
23 Ibid.
24 https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/ 

Originalmente, o TCU tinha como atribuições o controle da legalidade das despesas e da conformidade contábil e orçamentária. 
Contudo, com a Constituição de 1988, ampliou-se sua atuação, sendo designado a auxiliar o Congresso Nacional no controle externo 
da administração pública federal 21.

Na estrutura organizacional do TCU existe uma secretaria especializada em assuntos ambientais e agrícolas e, portanto, responsável 
pelas avaliações das políticas deste tema, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 
Essa secretaria é parte de um departamento mais amplo chamado Secretaria Geral de Controle Externo. Ela está organizada em 
três diretorias: meio ambiente, sustentabilidade e agricultura. A exemplo do que faz a CGU, o TCU atua por meio da realização de 
auditorias. O conteúdo e os resultados das auditorias, por sua vez, são veiculados a partir da publicação de acórdãos. 

Também de maneira análoga à CGU, as atividades do TCU podem ser organizadas em duas frentes: as que analisam a legalidade e 
lisura contábil e as que analisam a aplicação econômica, eficiente e efetiva dos recursos públicos. Speck 22  sugere que o primeiro tipo 
seja classificado como retrospectivo e o segundo, prospectivo.

Resultados da primeira fase da pesquisa sugerem que, em relação às políticas analisadas, o TCU trabalharia, assim como a CGU, mais 
no sentido da atuação prospectiva, tal como definida por Speck 23, ou seja, voltada a indicar recomendações para tornar mais efetiva 
a implementação das políticas.

Segundo os entrevistados, o trabalho do TCU ocorre principalmente na fase em que a política está para ser implementada, quando 
está iniciando ou efetivamente em execução. O que quer dizer que ele não atua na formulação da política, faz avaliação depois 
que a política já está definida. Os trabalhos do TCU têm focado nos resultados da implementação da política ou, pelo menos, nos 
pressupostos que permitem a implementação efetiva daquela política. Eles também ressaltaram que a postura do TCU tem sido 
menos de punição e mais no sentido de incentivar a colaboração e cooperação para aprimoramento das políticas públicas, tal como o 
posicionamento da CGU, instituição com a qual o TCU também estabelece relações de parceria.

O TCU mantém em seu site um sistema de busca 24  no qual disponibiliza a sua jurisprudência, o que inclui a íntegra dos acórdãos. 
Para a seleção daqueles que foram objeto da pesquisa, foram adotados, inicialmente, os seguintes procedimentos: 1) busca dos 
acórdãos utilizando os campos “Ministério do Meio Ambiente (MMA)”, “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)”, 
“ICMBio”, “Ibama” e “Serviço Florestal Brasileiro” com o recorte temporal de 2012 a 2017. A escolha destes órgãos é justificada pelo 
fato de serem os responsáveis pela gestão das seis políticas avaliadas; 2) sistematização em uma planilha das seguintes informações 
sobre os acórdãos encontrados: número do acórdão, tipo de processo, data da seção, entidade, unidade técnica, assunto e sumário. 

Tribunal de Contas da União (TCU)
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A partir da sistematização, foram lidos o assunto e o sumário de todos os acórdãos e feita a seleção daqueles analisados na presente 
pesquisa. Para esta seleção, utilizamos dois critérios: 1) menção ou relação do assunto ou do sumário com as políticas analisadas;        
2) diversidade de tipos de acórdãos. Dessa forma, foram selecionados os seguintes relatórios:

Quadro 5 - Acórdãos do Tribunal de Contas da União analisados na pesquisa

Assim como já mencionado para a CGU, a análise da atuação do TCU não se pretende exaustiva, mas busca compilar alguns exemplos 
para construir um panorama da atuação desse órgão em relação às seis políticas analisadas. Também seguindo o método adotado para 
a CGU, foram escolhidos alguns relatórios para a leitura em profundidade, cujos resultados foram compilados a partir das mesmas 
questões elencadas acima: identificação dos órgãos controlados; tipo de auditoria realizada; ações do Executivo avaliadas pelo TCU e 
critérios de avaliação; instrumentos e momentos da política sobre os quais a auditoria incidiu; principais resultados e diagnósticos; e 
recomendações emitidas a partir das análises.

Política a que 
se refere

Número do 
Relatório Ano Órgão Auditado Tipo de Auditoria

SNUC
3101/2013 2013 MMA e ICMBio Auditoria Operacional

1206/2015 2015 MMA e ICMBio Auditoria Operacional

Concessões 
Florestais

1175/2014 2014 SFB Acompanhamento

2544/2015 2015 MMA Acompanhamento

2176/2014 2014 SFB Relatório de auditoria

2590/2016 2016 SFB Relatório de monitoramento

Código 
Florestal

2792/2017 2017 MMA e SFB Solicitação do Congresso Nacional

59/2018 2018 MMA e SFB Solicitação do Congresso Nacional

PNMC 1454/2012 2012 Casa Civil, MAPA, MCTI, MI, MCidades, 
MDA e MMA Relatório de monitoramento

PPCDAm e 
PPCerrado 1909/2017 2017 MMA Solicitação do Congresso Nacional

Plano ABC

1454/2012 2012 Casa Civil, MAPA, MCTI, MI, MCidades, 
MDA e MMA Relatório de monitoramento

1968/2017 2017
MAPA, MCTI, Ministério da Indústria, 

MDIC, Ministério da Pesca e Agricultura, 
MDA, MMA, Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão
Relatório de auditoria
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4.1. HISTÓRICO SOBRE GOVERNO ABERTO: DISCUSSÕES SOBRE 
NOVAS FORMAS DE GOVERNO, GOVERNANÇA E PAPEL DO ESTADO

Apesar de as iniciativas de Governo Aberto terem se avolumado nos últimos anos, ganhando destaque principalmente após 2011 com 
a consolidação da Parceria para Governo Aberto ou OGP, inicialmente entre oito países e atualmente com 76 participantes 25, o termo 
foi registrado décadas antes. De acordo com Ramírez-Alujas 26, a primeira vez que o termo Governo Aberto foi utilizado foi no contexto 
político britânico nos anos 1970. Referia-se a debates sobre questões de sigilo e iniciativas do governo em abrir o setor público para 
o escrutínio dos cidadãos, a fim de clarear os procedimentos burocráticos para todos. No entanto, Yu e Robinson 27 fazem um registro 
diferente, afirmando que nos anos pós II Guerra Mundial jornalistas norte-americanos já mobilizaram um debate sobre liberdade de 
informação e transparência governamental, culminando no Freedom of Information Act nos anos 1950. 

De um modo ou de outro, o termo surge a partir de questionamentos sobre dificuldades de acesso a informações de domínio do 
Estado e solicitações para se repensar esse acesso. Além do argumento de que essas informações dizem respeito aos cidadãos e que 
são de interesse público, outros debates sobre o papel do Estado e formas de governo fazem parte da trajetória de construção da ideia 
de Governo Aberto. 

Esses debates incorporam ideias de contraste entre governo e governança, formas de interação socioestatal e participação cidadã, 
a atuação do Estado em rede e lições da New Public Management. Essas ideias trazem concepções distintas e mesmo contrastantes 
sobre o papel do Estado, mas são motivadas por questionamentos sobre seu funcionamento, variando entre propostas de ampliação 
democrática até diminuição do aparato estatal através de reformas. 

4. CONCEITUAÇÃO, LEGISLAÇÃO E PRÁTICAS DE GOVERNO ABERTO

25 Dados disponíveis em < https://www.opengovpartnership.org/countries/list/u>. Acesso em: 12 Out 2018.
26 RAMÍREZ-ALUJAS, A. V. Open Government y Gobernanza Colaborativa: El (inevitable) camino hacia um nuevo paradigma de Gobierno y Gestión Pública. Estado del arte, desafíos y propuestas. In: X CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN (AECPA): “La política en la red”. Anais... Murcia.
27 YU, H.; ROBINSON, D. G. The New Ambiguity of “Open Government”. UCLA Law Review Discourse, v. 178, pp. 180-208, 2012.
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4.2. GOVERNO ABERTO NO BRASIL

De modo semelhante à disputa sobre a primeira aparição do termo Governo Aberto, no caso do Brasil existem autoras e autores que 
compreendem o país com papel de destaque em iniciativas de Governo Aberto e outros que imputam influências internacionais, 
especialmente do Governo Barack Obama para o desenvolvimento dessas políticas por aqui. 

Neves 28 faz um histórico de iniciativas brasileiras que convergem com o tema do Governo Aberto antes mesmo da iniciativa multilateral 
da OGP, em 2011. Segundo esse autor, medidas que visavam maior austeridade fiscal tornaram-se importantes para o combate à 
corrupção e maior transparência do setor público, sendo o primeiro marco a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 2000 29. Ele ainda 
analisa outras iniciativas como a consolidação do pregão eletrônico, do Portal da Transparência, Lei Capiberibe, LAI, a Infraestrutura 
Nacional de Dados Abertos e a 1a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social em 2010. Segundo o autor, o país se 
destacou internacionalmente por iniciativas de transparência ativa, o que chamou a atenção do presidente norte-americano Barack 
Obama para o estabelecimento do diálogo que fomentou a criação da OGP. De fato, o Brasil é um dos Estados fundadores da parceria 
e a co-liderou junto com os Estados Unidos no seu primeiro ano 30. 

No entanto, outros autores consideram as iniciativas no Brasil ainda tímidas antes da consolidação da OGP 31  e compreendem que as 
inovações só foram adotadas no país após a aproximação com os Estados Unidos para essa parceria 32. Talvez possamos compreender 
que as iniciativas brasileiras foram incorporadas na concepção de Governo Aberto após essa definição ter sido utilizada no contexto 
norte-americano e com a assinatura da parceria pelo Brasil. No entanto, é evidente que atividades importantes acompanhadas pela 
elaboração de legislação vinham sendo implementadas no nosso país nesse sentido, pelo menos desde o governo Fernando Henrique 
Cardoso, sendo reforçadas nos governos seguintes33.

Para boa parte das autoras e autores consultados, o conceito de Governo Aberto está intimamente ligado a práticas de transparência 
que, por sua vez, se relacionam com a existência de Dados Abertos para consulta pública. Também chama a atenção como a ideia 
de participação é pensada de modo vinculado à transparência, isto é, práticas de transparência com disponibilização de dados e 
informações para os cidadãos seriam um pré-requisito de fomento à participação social em instâncias de deliberação e decisões sobre 
políticas públicas. Além de que o uso de novas tecnologias, redes sociais e Web 2.0 são pensados como formas de incrementar a 
participação popular nas políticas públicas. 

28 NEVES, O. M. C. Evolução das políticas de Governo Aberto no Brasil. In: VI CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA. Anais... 2013.
29 Lei Complementar no 101/2000.
30 RODRIGUES, F. A. e SANT´ANA, R. C. G. Restrições tecnológicas e de acesso a dados disponíveis sobre destinos de repasses financeiros federais para a Saúde Pública em Ambientes Informacionais Digitais. In: 
XIII ENCONTRO
31 OLIVERIO, M. A. Governo Aberto como Ferramenta de Comunicação entre o Governo e o Cidadão. In: XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. Anais... Recife, 2011.
32 FREITAS, R. K. V.; DACORSO, A. L. R. Inovação aberta na gestão pública: análise do plano de ação brasileiro para a Open Government Partnership. Revista de Administração Pública, v. 48, n. 4, pp. 869-888, 
2014.; YU, H.; ROBINSON, D. G. (Ibid.).
33 NEVES (Ibid.). SANTOS, BERNARDES e ROVER (Ibid.).
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Quadro 6 - Conceituações de Governo Aberto na literatura analisada

A seguir, o Quadro 6 sintetiza as conceituações de Governo Aberto nos textos analisados:

Referência Conceito de Governo Aberto

Britto (2014)

Como o foco do artigo é sobre auditoria operacional, a conceituação de Governo Aberto aparece 
relacionada a essa ideia: “Ou seja, a auditoria operacional está intimamente ligada à transparência 

administrativa, sendo esta um atributo da gestão pública democrática, pois permite a participação do 
cidadão no controle social das políticas públicas, o debate e a accountability, caracterizando, assim, um 

Governo Aberto.” (Britto, 2014, p. 69).

Cordeiro, Martins, 
Santos et al. (2012)

Trabalha com a ideia de Governo e Governança eletrônica, transparência, participação e Dados Abertos, 
mas a ideia de Governo Aberto aparece relacionada com a de Dados Abertos Governamentais. 

Freitas e Dacorso 
(2014)

Conceito da OECD: “a transparência das ações do governo, a acessibilidade dos serviços públicos e 
informações, e a capacidade de resposta do governo a novas ideias, demandas e necessidades” (Freitas 

e Dacorso, 2014, p. 275 - citando OECD, 2001).

Neves (2013)
Não conceitua, mas apresenta os princípios vinculados ao conceito de Governo Aberto: transparência, 

da participação cidadã, da responsabilização e prestação de  contas e da aplicação de  tecnologia e 
inovação aplicadas no engajamento social. 

Oliverio (2011)
Definição a partir de três vertentes: participação, colaboração e transparência. Ligado a questões 
culturais dos cidadãos e dos governos. Relação do Estado com o cidadão e a capacidade deste em 

fiscalizar, participar e colaborar com as decisões do Estado (ver Oliverio, 2011, p. 4).

Ramírez-Alujas (2011)

“al compromiso de garantizar que todos los aspectos de la forma  en que el gobierno y servicios 
públicos son administrados y  operados, estén abiertos al eficaz escrutinio público y a la supervisión 

de la sociedad (transparencia). Ello debe ir  acompañado de la progresiva expansión de espacios 
de diálogo, participación y deliberación en conjunto con la ciudadanía, y de apertura a la necesaria 

colaboración que se requiere para encontrar mejores soluciones a problemas públicos cada vez más 
complejos,  aprovechando el potencial y energías disponibles en vastos sectores de la sociedad y, por 

qué no, también en el mercado, organizaciones de voluntariado y sin fines de lucro” (p. 8) 
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34 SANTOS, P.; BERNARDES, M. B.; ROVER, A. J. Teoria e Prática de Governo Aberto: Lei de Acesso à Informação nos Executivos Municipais da Região Sul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, p. 28.
35 Ibid.

Fonte: Elaboração própria a partir de bibliografia consultada.

Como o quadro mostra, o conceito de Governo Aberto geralmente aparece relacionado aos princípios que os autores identificam 
como parte dele, passando por mudanças de relações estabelecidas entre Estado e sociedade devido ao uso de novas tecnologias 
e acesso a informações sobre as políticas públicas. De fato, é recorrente uma forte relação estabelecida entre a disponibilização de 
dados e práticas de Governo Aberto.

Assim, a transparência, colaboração e participação propiciariam “que o cidadão, munido de informações, deixe de ser um sujeito 
passivo e torne-se co-autor das políticas públicas e verdadeiro titular do Poder” 34. Para Santos, Bernardes e Rover 35 as Tecnologias 
de Informação e Comunicação - TICs não são fins em si mesmas, mas meios para alcançar maior democracia. O raciocínio elaborado 
é de que informação é poder e mais informação disponibilizada para os cidadãos significaria mais democracia.

Referência Conceito de Governo Aberto

Santos, Bernardes e 
Rover (2012)

Incremento da participação popular pelo uso de novas tecnologias, redes sociais e Web 2.0. Princípios: 
transparência, colaboração e participação, que “propiciam que o cidadão, munido de informações, 

deixe de ser um sujeito passivo e torne-se co-autor das políticas públicas e verdadeiro titular do 
Poder” (Santos, Bernarder e Rover, 2012, p. 28). Governo Aberto também se relaciona com a ideia da 

participação de cidadãos nas decisões de governo além do voto e da participação em organizações 
tradicionais (ver p. 27). 

Yu e Robinson (2012)
Não define o conceito, mas grande parte do artigo se apóia na construção de Governo Aberto por 
iniciativa do Obama e sua definição pelos princípios de transparência, participação e colaboração. 
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4.3. PRINCÍPIOS DE GOVERNO ABERTO

A conceituação de Governo Aberto pela literatura consultada se apoia fortemente na explanação de princípios que se vinculam às 
práticas observadas. Para esta pesquisa, foram elencados três princípios: transparência, accountability e participação. 

Em geral, as autoras e autores abordam parte desse conjunto de princípios, a depender das referências utilizadas em seus estudos. 
Mas duas observações são importantes. A primeira é que os princípios de transparência e participação são os mais comuns nesses 
textos, o que indicam serem as ideias fortes por trás das iniciativas de Governo Aberto. A segunda é que há certo imbricamento entre 
esses princípios, isto é, além de nem sempre eles serem especificados, ainda são estabelecidas certas relações de condicionalidade 
entre eles. A seguir, estas e outras questões são melhor exploradas, em cada um dos princípios.

Transparência

O princípio da transparência no interior das práticas de Governo Aberto está intimamente ligado à ideia de disponibilização de dados 
para os cidadãos, geralmente seguindo a discussão de como os dados são produzidos e divulgados. 

Para Ramírez-Alujas 36, a transparência trata do acesso à informação sobre o que o governo está fazendo, seus planos de atuação, 
fontes de dados e o que pode ser considerado de sua responsabilidade. A partir de práticas de transparência, se fomenta e promove 
a prestação de contas e o controle social, segundo esse autor, pois o acesso aos dados pelos cidadãos seria o passo essencial para o 
conhecimento do que o Estado faz e a possibilidade de atuar sobre suas decisões. 

Desse modo, a transparência também se relaciona com a promoção da participação social, pois é na interação da sociedade com o 
Estado que as informações disponibilizadas se tornam úteis, seja no questionamento pela sociedade do que está sendo feito e como, 
seja no debate sobre propostas alternativas e exposição de demandas. Nesse sentido, Cordeiro, Martins, Santos et al.37  defendem 
uma combinação de estratégias de transparência para promover a participação social:

Quando se fala em acesso e transparência, a questão é tratada como “difusão de informações”. A consolidação deste 

processo, todavia, será verificada se for dado um passo novo que amplie a interação entre governo e sociedade 

colocando em termos práticos o que se determinou, em 1988, ao estabelecer princípios de participação social, 

inscritos na Constituição Federal 38. 

36 RAMÍREZ-ALUJAS (Ibid.)
37 CORDEIRO, A., MARTINS, C.S.F., SANTOS, N. B., RIBEIRO, R. V., PETRA, T. Governo eletrônico e redes sociais: informação, participação e interação. RECISS, v. 6, n. 2, 2012, p. 2.
38 Ibid., p. 2.
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Outra questão importante sobre o princípio da transparência é a diferenciação entre suas formas ativa e passiva. A transparência ativa 
é a divulgação de informações por iniciativa própria do governo. Um dos principais exemplos é a iniciativa do Portal da Transparência, 
lançado em 2004, que divulga informações sobre os gastos públicos, incluindo tanto os gastos diretos e informações sobre os convênios 
do Governo Federal, quanto as transferências feitas para os demais entes federativos e entidades não governamentais.

Já a transparência passiva diz respeito à resposta às demandas de informações pela sociedade. Neves 39 afirma que o Brasil “estava 
na vanguarda da transparência ativa”, sendo pioneiro em muitas experiências nesse sentido, mas ainda demorou a avançar na 
transparência passiva. Apenas em 2011 com a aprovação da LAI, que o país firmou o compromisso de resposta das instituições estatais 
às demandas da sociedade, além de estabelecer prazos e procedimentos. 

Por fim, a última consideração sobre o princípio da transparência é que da mesma forma que ela fomenta a participação social, 
Rodrigues e Sant´Ana 40 também afirmam que uma das formas de garantir a transparência é pela participação popular. 

39 Ibid., p. 3.
40 Ibid.
41 RAMÍREZ-ALUJAS (Ibid.).
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Os dados da pesquisa Munic/IBGE contabilizam mais de 30 mil Conselhos Gestores de Políticas Públicas nos municípios do Brasil, com dezenas de milhares de conselheiros participando da definição 
e supervisão das políticas. Além disso, já foram realizadas 82 Conferências Nacionais entre 2003 e 2011, organizadas via conferências preparatórias nos níveis municipais e estaduais. Por fim, dentre as 
modalidades mais recorrentes destaca-se também o Orçamento Participativo com cerca de 300 iniciativas contabilizadas no país em 2013 (dados compilados por Gurza Lavalle et al., 2016).
45 Ibid.

Participação

O princípio da participação social em práticas de Governo Aberto se relaciona com o direito cidadão de participar ativamente da 
formulação, do monitoramento e da avaliação de políticas públicas. Mas, além disso, alguns autores destacam que a participação da 
sociedade possibilita o acesso ao conhecimento, ideias e experiências dos cidadãos pela administração pública 41. Oliverio 42 afirma 
que o governo se beneficia da inteligência coletiva dos cidadãos ao abrir sua agenda legislativa para o público. Ramírez-Alujas 43 
defende que a participação acontece a partir da criação de espaços para favorecer protagonismo e implicação (comprometimento, 
engajamento/experimentação) dos cidadãos. 

Atualmente, existem inúmeros mecanismos institucionais de participação social 44. Apesar desse amplo escopo de instituições que 
promovem a participação social, Cordeiro, Martins, Santos et al. 45  defendem que a participação só deve acontecer com a promoção 
de políticas de transparência via sistemas integrados de internet, combinado com amplo acesso para a população. Isto é, para que a 
população possa participar ativamente, ela precisa ter acesso aos dados produzidos pelos governos, de modo que possa se informar e 
avaliar as decisões a serem tomadas. Assim, mais uma vez o princípio da transparência e da participação se relacionam. 
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Accountability

O terceiro princípio bastante presente nos textos sobre Governo Aberto é a accountability. Assim como a transparência e a participação, 
muitos autores e autoras consideram que a função do Governo Aberto é a accountability dos governos aos cidadãos. 

O termo accountability em si não tem uma tradução exata para o português, por esse motivo muitos preferem mantê-lo em inglês. 
Isso porque ele engloba tanto a ideia de obrigação dos membros ou representantes da administração pública de prestar contas a 
instâncias controladoras ou a seus representados, em um sentido de responsabilidade, quanto a ideia de explicar o que o Estado faz. 
De acordo com Paiva 46:

significa a obrigação dos agentes do Estado de explicar regularmente o que fazem, como fazem, por que fazem, 

quanto gastam e o que vão fazer a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos, 

mas de autoavaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou.

Complementarmente, a accountability também se relaciona com o compromisso ético e legal de responder a uma responsabilidade 
delegada. Segundo Britto 47, a accountability pressume uma relação entre duas partes: “uma que confere a responsabilidade e outra 
que a aceita, com o compromisso de prestar contas de como usou a responsabilidade conferida” 48. 

Além disso, a accountability democrática pode ser pensada de dois modos: vertical e horizontal. A accountability vertical é um 
corolário do sistema representativo, pois faz parte da prestação de contas que os políticos eleitos devem fazer ao assumirem um 
cargo como representantes dos cidadãos. Como parte do sistema representativo, os políticos recebem seus cargos a partir dos votos 
obtidos durante as eleições e esse voto teria uma dupla função de avaliação pelos cidadãos: (1) induzirem a responsabilidade dos 
políticos de serem prospectivos, isto é, vota-se em determinado programa apresentado durante a campanha política, e (2) de modo 
retrospectivo, vota-se de acordo com o resultado alcançado pelo político em seu cargo, premiando-o com sua reeleição ou vitória de 
seus aliados ou punindo com a derrota política 49. Desse modo, a avaliação dos eleitores sobre os políticos eleitos representa a relação 
de accountability entre eles. 

Já a accountability horizontal trata da responsabilização dos atores estatais como parte do sistema de controle geral do Estado. 
Nesse caso, há três formas de exercício de controle: (a) interno, entre as instituições dentro da própria administração, (b) externo, via 
Legislativo e tribunais de contas e (c) social, feito pela sociedade e pelos cidadãos, em relação com os dois primeiros e com outros 
canais (ouvidorias, ombudsmen, denúncias, consultas, audiências públicas, auditoria operacional, dentre outros) 50. Nesse sentido, o 
Estado brasileiro possui uma complexa rede de instituições de accountability horizontal composta tanto pelos poderes Legislativo e 
Judiciário, quanto pelo MPF, os tribunais de contas, as controladorias, ouvidorias, além das experiências de participação social. 

46 PAIVA, 2009, p. 10 apud BRITTO, E. A. Governança e accountability no setor público: auditoria operacional como instrumento de controle das ações públicas a cargo do TCEMG. Revista TCEMG, jan/fev/ma, 
2014, p. 55.
47 Ibid.
48 Ibid.
49  BRITTO, E. A. Governança e accountability no setor público: auditoria operacional como instrumento de controle das ações públicas a cargo do TCEMG. Revista TCEMG, jan/fev/ma, 2014, p. 55.
50  Ibid.
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4.4. O GOVERNO ABERTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

Consideramos, como vimos acima, que o paradigma do Governo Aberto é uma junção das iniciativas em torno da participação social, 
da transparência e do acesso à informação e de accountability. Assim, este tópico pretende apresentar, de maneira sucinta, um 
panorama da Legislação Federal Brasileira relativa aos princípios do paradigma de Governo Aberto.

Nosso olhar se inicia a partir da Constituição de 1988. O inciso XXXIII do Art. 5 estabelece que “todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Este direito civil 
básico sustenta todas as iniciativas legislativas em termos de transparência e acesso a informações que seriam estruturadas nos anos 
seguintes.

Mas, dentre os princípios do Governo Aberto, é a participação da sociedade civil na formulação e na gestão de políticas públicas que 
se destaca como regra fundamental. Política agrícola, seguridade social, saúde, assistência social e a gestão democrática da educação, 
sem se esquecer da menção à necessidade de participação dos sindicatos nas negociações trabalhistas. Há também, sobretudo nos 
casos da saúde e da assistência social, forte proximidade entre a participação e o indicativo da descentralização das políticas. Ou seja, 
a Constituição, embora não tenha sido eloquente, vinculou diretamente a participação à mudança pretendida naquele momento 
histórico, em que as unidades subnacionais - estados e municípios - se colocavam com força na arena política da Nova República. Após 
a promulgação da Constituição há um conjunto de políticas que passam a se estruturar com participação em conselhos e conferências, 
sendo o caso mais exemplar o do Sistema Único de Saúde.

Em 1998, a Reforma Administrativa (Emenda Constitucional 19) é aprovada e estabelece - em acréscimo ao inciso XIX do Art. 37 
da Constituição - que a “lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta”. Incide 
especialmente sobre as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, ao acesso dos usuários a registros administrativos 
e a informações sobre atos de governo e a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública.

A LRF51 estabelece os marcos da transparência da gestão fiscal, inclusive em meios eletrônicos, prevendo ampla divulgação de planos, 
orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, prestação de contas, relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal. Prevê 
também o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

51  Lei Complementar no 101/2000 e suas alterações.
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A LRF será complementada em 2009 pela chamada Lei da Transparência ou Lei Capiberibe 52 , a qual estabelece a liberação ao pleno 
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 
e financeira, em meios eletrônicos de acesso público e a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 
atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e também aos demais entes da Federação. Vale 
destacar também a aprovação da Lei da Transparência Fiscal 53 que visa expandir as determinações da LAI no tocante à transparência 
sobre os tributos pagos pelos contribuientes na aquisição de mercadorias e serviços.

Já no contexto da participação brasileira na Parceria para o Governo Aberto, aprova-se a LAI, em 2011. Como se sabe, a LAI regula o 
acesso a informações produzidas pelo Estado brasileiro, isto é, a ela são subordinados os órgãos da administração direta e indireta dos 
três poderes e MPF, nos três níveis federativos. Estabelece diretrizes para que seja assegurado este direito fundamental: I - observância 
da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento 
da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública. Estabelece 
ainda os procedimentos para se assegurar esse direito, que devem ser ágeis, claros e de linguagem acessível a todos. Importante ainda 
destacar a preocupação com a gestão da informação, sua disponibilidade, autenticidade e integridade.

Por fim, imprescindível reconhecer que o Decreto no 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, 
vem coroar uma trajetória lenta, mas contínua, de promoção de políticas de transparência, prestação de contas e inclusividade do 
cidadão nos assuntos governamentais. Dentre outros objetivos, a política busca: promover a publicação, em formato aberto, de dados 
contidos em bases de órgãos do executivo federal; proporcionar o acesso de tais bases aos cidadãos; fomentar a pesquisa, o controle 
social, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, tanto no poder público, quanto no setor privado. O principal instrumento de 
operacionalização da política é a obrigação de todos os órgãos da administração pública federal elaborarem os seus Planos de Dados 
Abertos. Tais planos devem apresentar o inventário e os catálogos das bases que o órgão possui, definir mecanismos transparentes de 
priorização de abertura das bases de dados - o que deve considerar o seu potencial de uso pela sociedade civil e pelo próprio governo 
-, criar processos de diálogo com a sociedade para a definição de prioridades de abertura e esclarecimento de eventuais dúvidas sobre 
os dados, além de apresentar um cronograma de abertura de bases de dados.

O quadro a seguir sintetiza a legislação apresentada nesta seção: 

52  Lei Complementar no 131/2009.
53  Lei no 12.741/2012
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Quadro 7 - Governo Aberto na legislação brasileira

É importante frisar que diferentes leis, decretos e outras normas relacionadas às seis políticas analisadas nesta pesquisa criam 
instrumentos de participação e obrigações de transparência. Ou seja, para além da legislação geral citada nesta seção, que define o 
funcionamento geral do Estado, existem normas específicas que definem o arranjo dos princípios de Governo Aberto em cada política. 
Tais normas serão apresentadas e discutidas nos capítulos seguintes.

Peça Legislativa Ementa Elementos do Governo Aberto

Constituição 1988 -

Participação em diversos artigos, diretamente 
a setores de políticas públicas. Acesso à 
informação no Art. 5 - XXXIII. Corrupção 

apenas no Art. 14-p.10, sobre impugnação de 
mandato eletivo.

Emenda 
Constitucional no 

19/1998 - Reforma 
Administrativa

Modifica o regime e dispõe sobre princípio e normas da 
Administração Pública, Servidores e Agentes políticos, controle de 

despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

Art. 37 - Indica a necessidade de lei sobre: 
participação do usuário na administração 
pública…: reclamações sobre a prestação 

dos serviços públicos; acesso a informações; 
exercício negligente do cargo.

Lei Complementar 
no 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

Art. 48 - Prestação de contas e relatórios 
como instrumentos de transparência da 

gestão fiscal. Meios eletrônicos. Participação 
por Audiências públicas na elaboração das 

leis orçamentárias. 

Lei Complementar 
no 131/2009 - Lei 

da Transparência - 
Lei Capiberibe

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 101 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a 
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 

Acrescenta à LRF a obrigatoriedade da 
liberação de informações orçamentárias 
e financeiras, em tempo real, em meios 

eletrônicos de acesso público.

Lei no 12.527/2011 
- Lei de Acesso à 

Informação

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, 
no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 

a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

Obrigações de transparência ativa. 
Prazos e procedimentos de respostas a 

pedidos de informação.

Lei no 12.741/2012 
- Lei da 

Transparência 
Fiscal

Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de 
que trata o § 5o do artigo 150 da Constituição Federal; altera o 

inciso III do art. 6o e o inciso IV do art. 106 da Lei no 8.078, de 11 
de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

Transparência fiscal.

Decreto no 
8.777/2016 Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal. Governo Aberto. Tecnologia. 

Dados abertos.
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As evidências e a crescente sensibilização sobre os impactos das mudanças climáticas no meio ambiente, na economia e na sociedade, 
levaram diversos governos do mundo a criarem acordos internacionais e políticas nacionais voltadas à mitigação e à adaptação. As 
negociações internacionais de clima ocorrem principalmente no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) criada na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada 
no Rio de Janeiro em 1992. 

Os principais instrumentos de planejamento e de governança da política climática brasileira na esfera federal foram instituídos entre 
2007 e 2012, com destaque para o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (2008), a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
(2009), os planos Setoriais de Mitigação e Adaptação (2012 e 2013), o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (2009) e o Comitê 
Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e o Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (GEx) (2007). Mais recentemente, em 
2016, foi lançado o Plano Nacional de Adaptação e, em 2017, houve a instituição do SIRENE e a reformulação do Fórum Brasileiro 
de Mudança do Clima (FBMC), criado originalmente em 2000. Apesar de parte significativa desses instrumentos ter sido criada, nem 
todos se encontram plenamente implementados 54.

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) definiu, em 2009, uma meta voluntária de redução das emissões dos GEE do 
país entre 36,1% e 38,9% de suas emissões projetadas até 2020, tendo 2005 como ano-base para os cálculos. Já no âmbito do Acordo 
de Paris, ratificado pelo Congresso Nacional em 2016, a meta estabelecida foi de reduzir as emissões em 37% em 2025 e a meta 
indicativa para 2030 de redução de 43%, ambas também tendo 2005 como ano-base. Estas duas últimas compõem as chamadas 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) e buscam auxiliar os esforços globais de manter o aumento da 
temperatura média global em menos de 2oC, buscando limitá-lo a 1,5oC. Para o cumprimento desses compromissos são necessários 
esforços nacionais para a redução das emissões e para o aumento dos sumidouros, além das ações de adaptação que visem reduzir as 
vulnerabilidades dos sistemas naturais e humanos às mudanças climáticas.

A participação e a transparência pública são aspectos fundamentais para a elaboração e a implementação de políticas e de ações 
de mitigação e de adaptação. Garanti-las demanda o engajamento de diferentes atores sociais, que devem ter acesso à informação 
para participar dos processos decisórios e acompanhar as políticas públicas. A atuação dos órgãos de accountability, por sua vez, é 
essencial para monitorar a efetividade das políticas e, eventualmente, responsabilizar os agentes públicos quando existem desvios 
de rota. Dessa forma, o prisma de Governo Aberto nos permite identificar tais instrumentos, analisar o seu funcionamento e propor 
soluções para sua evolução, contribuindo assim para o avanço em direção a uma governança democrática e à implementação bem-
sucedida da política.

5. POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (PNMC)

54 SPERANZA, J.; ROVEIRO, V.; BETIOL, L.; BIDERMAN, R. Monitoramento da implementação da Política Climática Brasileira: implicações para a Contribuição Nacionalmente Determinada. Working Paper WRI 
Brasil, 2017. Disponível em: <http://wribrasil.org.br/sites/default/files/monitoramento-da-implementacao-da-politica-climatica-brasileira.pdf>. Acesso em: 6 Fev 2019.
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A própria Lei Federal 12.187/2009, que institui a PNMC, estabelece como diretrizes da política a participação da sociedade civil e 
a disseminação de informações. Para isso, foram criados e regulamentados, nas leis e decretos relacionados à política climática 55, 
instrumentos de participação e obrigações de transparência, apresentados e analisados nas próximas seções deste capítulo. 

Como detalhado no Capítulo 3, que apresenta a metodologia da pesquisa, dado que analisamos um leque amplo composto por seis 
políticas e em função do limite de tempo, foi necessário realizar alguns recortes. Para o caso específico da PNMC, composta por 
diversos “sub-planos”, alguns com arranjos de governança própria, focamos neste capítulo na análise da governança geral da política 
climática. Nos próximos capítulos são analisadas duas políticas, configuradas como planos da política climática: PPCDAm e PPCerrado 
e Plano ABC.

Outro aspecto importante de salientar é o fato de o Governo Federal estar rediscutindo a governança da política climática, além das 
ações necessárias para a implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris. Dessa forma, os 
resultados apresentados neste capítulo podem contribuir para que esse redesenho de parte da política seja feito com o aprimoramento 
dos instrumentos de Governo Aberto já existentes e eventualmente da criação de novos. 

Além desta introdução, o capítulo possui quatro seções, uma para cada dimensão de Governo Aberto analisada (participação, 
transparência e accountability) e uma última com considerações finais e recomendações.

A análise das experiências de participação na política de clima é focada nos seguintes instrumentos: Plano Nacional sobre Mudança do 
Clima, metas da NDC e Fundo Nacional de Mudança do Clima (FNMC). O foco da pesquisa recaiu sobre as experiências participativas 
em torno desses instrumentos. São elas: FBMC, Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima (Comitê FNMC) e CONAMA, 
além de audiências e consultas.

Existem duas fontes de diretrizes operando sobre a formulação da PNMC. Formalmente, a Política entrou em vigor em 2009 56, a partir 
do Plano Nacional de Mudança do Clima, publicado no ano anterior 57. A Política rendeu ao Plano uma característica de articulação 
temática, na medida em que definiu um conjunto de sub-planos, que organizaram sua implementação e sua disposição inter-setorial58. 
Após o Acordo de Paris em 2015, a PNMC passou a subordinar-se a um segundo instrumento, concretizado na NDC.

5.1. PARTICIPAÇÃO

55 Foram analisadas as seguintes leis e decretos: a) Lei Federal no 12.187/2009 e Decreto Federal no 7.390/2010 que, respectivamente, institui e regulamenta a PNMC; b) Lei Federal no 12114/2009 e Decreto 
Federal no 7343/2010 que, respectivamente, cria e regulamenta o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; c) Decreto Federal no 6.263/2007, que institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - 
CIM, e orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; d) Decreto Federal no 9.082/2017, que institui o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; e) Decreto Federal no 9.172/2017, que institui o 
Sistema de Registro Nacional de Emissões ,mas não prevê instrumentos de participação.
56  Lei no 12.187/2009.
57 BRASIL. Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Brasília, 2008.
58 O texto da política, em seu Art. 11o, indica que decretos específicos devem definir os seguintes planos: “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)”.
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Figura 1 - Arquitetura participativa na Política Nacional de Mudança do Clima

O Plano Nacional e a NDC não constituem necessariamente instrumentos conflitantes, na medida em que ambos apontam para a 
mesma direção, de reduzir a emissão de GEE no país. No entanto, a relevância do Acordo de Paris levou a política a um processo 
importante de reformulação a partir de 2016. E esse processo é, hoje, central para analisar o funcionamento da arquitetura participativa 
e as relações entre Estado e sociedade civil em torno da PNMC.
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Momentos iniciais da Política e do Plano Nacional de Mudança do Clima

A formulação do Plano Nacional, a partir de 2008, contou com três entradas participativas: o FBMC, uma instância permanente; 
consultas públicas realizadas a partir dos chamados Diálogos Setoriais; e propostas realizadas durante a III Conferência Nacional do 
Meio Ambiente. Existente desde 2000 59, o Fórum desempenhou, neste momento, o papel de organizador do principal processo de 
consulta pública em torno desta política - os Diálogos Setoriais -, sistematizando as contribuições da sociedade e as enviando ao 
GEx-CIM 60 para que subsidiassem o aperfeiçoamento do Plano 61. Também operou como facilitador da participação da sociedade no 
processo, sobretudo gerindo a indicação de representantes 62. A III Conferência, realizada em 2008, teve o objetivo de contribuir para 
a construção da Política e do Plano Nacional. Segundo o MMA 63, a conferência contou com a participação de 115 mil pessoas em suas 
diferentes etapas e aprovou 660 deliberações.

Também é pertinente mencionar a realização de consultas públicas, por parte do Executivo, como forma de subsidiar a redação 
dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação que, como mencionado acima, constituem sub-planos que não serão objeto de 
análise detalhada neste relatório. Entre junho e agosto de 2012, o MMA disponibilizou formulários eletrônicos em seu site para o 
recebimento das propostas. No total, foram contabilizadas 47 contribuições. Segundo o Ministério, destas, 36% pertenciam a setores 
governamentais, 51% à sociedade civil, tanto ONGs quanto o setor produtivo, e 13% eram de autoria de cidadãos individuais. O MMA 
disponibiliza em seu site um compilado das contribuições e seu registro na íntegra 64.

Já no âmbito da sociedade civil, a elaboração do Plano Nacional contou com presença marcante do Observatório do Clima, uma 
coalizão criada em 2002, que atualmente congrega em torno de 35 ONGs. O próprio texto original do Plano teria utilizado como base 
um documento publicado pelo Observatório em 2008. Ademais, um texto do Observatório também foi apresentado no Congresso 
Nacional na condição de substitutivo do projeto de lei original 65.

Entre 2013 e 2014, alguns anos após sua publicação, houve uma iniciativa de atualização do Plano por parte do Executivo Federal, 
que contou com uma consulta eletrônica e reuniões do FBMC 66. Há indicações, todavia, de que este teria sido um processo pouco 
participativo, envolto em problemas de coordenação. O Observatório do Clima foi um ator relevante também na oposição a esta 
atualização, apontando para a falta de iniciativas de avaliação dos resultados alcançados durante os primeiros anos de vigência do 
Plano. Os problemas teriam se estendido à consulta pública aberta pelo Executivo, que acabou contando com apenas 27 contribuições 
em todo o país. O Plano foi encaminhado para o CIM em 2014, porém não chegou a entrar em vigor. Esta tentativa frustrada de 
atualizar o Plano marca o início de uma fase de maior limitação da participação institucionalizada na PNMC. Como se verá na seção 

59 Decreto no 3.515/2000.
60 Com a estratégia analítica privilegiada na pesquisa, não é possível afirmar se a participação neste processo foi efetiva, ou seja, se o governo acatou as propostas realizadas durante os diálogos setoriais. As 
fontes documentais deram conta apenas de indicar a existência deste processo de consulta. Análises mais aprofundadas e concentradas sobre este processo podem responder esta pergunta futuramente.
61 BRASIL. Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Brasília, 2018.
62 Referência: afirmação identificada nas entrevistas realizadas na primeira fase da pesquisa.
63 Dados disponíveis em <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-nacional-do-meio-ambiente/iii-conferencia>. Acesso em: 12 Out 2018.
64 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80076/ConsultaPublicaEletronica_compilacao_05042013.pdf>. Acesso em: 22 out 2018.
65 Referência: afirmação identificada nas entrevistas realizadas na primeira fase da pesquisa.
66 Disponível em: <https://goo.gl/PHkj25>. Acesso em: 20 ago 2018.
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sobre accountability, essa fragilidade foi, inclusive, detectada em uma auditoria da CGU. Após atuar na coordenação dos Diálogos 
Setoriais entre 2008 e 2009, o FBMC participou de reuniões voltadas à formulação de alguns sub-planos da política, mas perdeu 
gradativamente sua relevância, deixando de operar entre os anos 2014 e 2016 67.

A reformulação da PNMC

O funcionamento da arquitetura participativa ganharia novo fôlego com o Acordo de Paris, em 2016. A assunção, por parte do Brasil, 
de novas metas para redução de GEE, definida na NDC, gerou uma demanda interna de nova revisão do planejamento da política de 
combate à mudança do Clima 68.

Uma das ações nesse sentido constituiu a realização de uma nova consulta pública, voltada especificamente a coletar subsídios para 
a elaboração de um documento intitulado Estratégia Nacional para a Implementação e o Financiamento da NDC do Brasil. O MMA 
afirma que, entre março e junho de 2017, 30 entidades e instituições participaram desse processo, congregando um total de 64 
contribuições69. Em seu site, o MMA disponibiliza registros que serviram de base para a consulta pública, os documentos e formulários 
originais enviados pelos participantes da consulta, bem como uma compilação com as propostas resumidas. Até o momento em 
que este relatório foi escrito, o MMA apenas afirma que utilizará estas contribuições como insumo para a elaboração da Estratégia 
Nacional.

Além da consulta, uma das principais iniciativas consiste na reformulação do FBMC 70, que absorveu novas atribuições e tornou-se uma 
instância permanente central no processo participativo voltado à definição das tarefas a serem assumidas pelo país para o alcance da 
NDC. Desde então, o Fórum tem concentrado suas energias em coordenar a redação de um documento próprio, com recomendações 
para o cumprimento da NDC brasileira, a ser entregue à Presidência da República 71.

O FBMC tem caráter consultivo, de maneira que não se pode esperar de suas decisões garantias de efetividade (formalmente, estas 
constituem recomendações). Essa capacidade decisória limitada, todavia, contrasta com duas características importantes do Fórum - 
seu processo participativo bem definido e sua amplitude temática.

67 UNTERSTELL, N. Como se governa a política nacional de mudança do clima no Brasil hoje? Diagnóstico do desenho e da evolução dos arranjos de governança da PNMC, Instituto Clima e Sociedade (iCS) e 
FBMC. 2017, p. 20.
68 A estratégia de participação do Brasil nos eventos para cooperação internacional no combate às mudanças do clima é assunto recorrente nos registros de discussões do CONAMA. É possível encontrar 
menções desde à Rio+20, em 2012 (106a reunião, 2012), até a COP 22 em Marrakech (123a reunião, 2016). Ao longo desse período, o encontro que gerou o Acordo de Paris ganhou destaque nas atas. Mesmo 
previamente ao evento, há apresentações do MMA sobre a definição da atuação brasileira, sendo apontadas, por exemplo, as metas que o Brasil assumiria no Acordo e as expectativas quanto à repercussão 
internacional da atuação brasileira em relação ao tema. Após a ratificação do Acordo, por sua vez, são realizadas apresentações do MMA sobre os desafios de implementação da NDC brasileira (124a reunião, 
2017). 
69 Disponível em: < http://www.mma.gov.br/component/k2/item/15137-discussões-para-implementação-da-ndc-do-brasil.html>. Acesso em: 22 out 2018.
70 Decreto no 9.082/2017.
71 As recomendações foram publicadas em maio de 2018, em documento intitulado Proposta Inicial de Implementação da NDC Brasileira, disponível em: <https://forumbrasilclima.org/documentos/>. Segundo o 
MMA, o documento “Proposta Inicial de Implementação da NDC” foi entregue à Presidência em 10 de agosto de 2018. Este último não foi analisado com maior profundidade, pois encontra-se já fora do escopo 
temporal da presente pesquisa.
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O processo participativo, liderado pela Secretaria Executiva do FBMC, é voltado a articular um conjunto de dez Câmaras Temáticas 
(CTs) em direção à redação das recomendações à Presidência. Essas CTs alinham sua atuação a partir de um método de tomada de 
decisão 72 organizado em distintas fases: levantamento, compilação, pactuação e priorização de propostas a partir de discussões no 
interior das CTs e entre CTs diferentes. A amplitude temática do Fórum, por sua vez, expressa-se em duas dimensões. A primeira é a 
setorial, e diz respeito à divisão de tarefas entre cinco CTs distintas: Agropecuária, Florestas e Biodiversidade (AgroFlorBio); Energia; 
Transporte e Mobilidade Urbana; Indústria; Cidades e Resíduos Sólidos. Consideradas em conjunto, essas CTs abarcam grande parte 
da variedade setorial própria das políticas que impactam de maneira direta a emissão de GEE. Este conjunto é complementado por 
um segundo grupo de CTs, que apresenta caráter mais estratégico, não apenas porque seus objetos de discussão são transversais às 
diferentes CTs setoriais, como também porque parte do seu trabalho envolve compilar as próprias propostas daquelas CTs e torná-las 
harmônicas entre si 73. Essa amplitude proporciona ao Fórum a potencialidade de “amarrar” diferentes instrumentos e políticas em 
torno do horizonte comum de combate às mudanças climáticas. 

Quanto à representatividade no FBMC, o número de participantes é razoavelmente alto. Há um total de 705 presenças nas 31 reuniões 
das CTs e das plenárias realizadas no período analisado (janeiro a agosto de 2017), o que resulta em uma média de aproximadamente 
23 presenças por reunião. Diferentemente do que ocorre em praticamente todas as outras instâncias permanentes analisadas nesta 
pesquisa, a presença de atores da sociedade civil é majoritária no Fórum. Atores societais congregam 383 presenças (54,3% das 
presenças totais), ao passo que os pertencentes ao Estado concentram apenas 37,4% das presenças 74. Quanto à composição dos 
atores societais, os dados confirmam projeções das definições regimentais. Como indicado no Gráfico 4, abaixo, os segmentos mais 
presentes foram as ONGs e o setor produtivo (37,6 e 36,2% das presenças societais, respectivamente), seguidos das universidades 
e instituições de pesquisa (18,1% das presenças) 75. Populações tradicionais, coalizões da sociedade civil e associações profissionais/
sindicatos, que não figuram no regimento do Fórum, também comparecem às reuniões, porém de maneira pouco expressiva. Nenhum 
destes chega a 3% das presenças societais 76.

72 BRASIL. Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Proposta de Implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil (NDC). Brasília, 2017. Disponível em: <https://forumbrasilclima.org/
consulta-publica-2017/>. Acesso em: 10 Nov 2017. Foi adotado um método decisório pré-definido, chamado Macbet (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technology) e desenvolvido 
pela London School of Economics e Universidade de Lisboa.
73 Esse grupo é composto pelas seguintes Comissões: Financiamento; Defesa Nacional; Visão de Longo Prazo; Ciência e Tecnologia; e Adaptação.
74 Há ainda 58 presenças registradas como representantes do próprio Fórum, que por ser uma instância híbrida, não foram contabilizadas nem como Estado, nem como sociedade civil.
75 Nove casos não foram classificados, pois não foi possível identificar a instituição específica a que pertenciam os atores.
76 Em resposta a pedido de informação, o FBMC afirma que, por não possuir personalidade jurídica, dotação orçamentária ou cargos comissionados, suas despesas (passagens aéreas e eventualmente diárias 
de hotel) são provenientes de apoio não governamental. Não especificou, todavia, se este apoio é direcionado a representantes de segmentos específicos para comparecer às reuniões ou não. Também não 
informou sobre a existência de transmissão online ao vivo das reuniões.
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Em suma, os dados fornecem indicativos de que o FBMC, desde sua reorganização, tem sido importante no processo de reformulação 
da PNMC, pois é dotado de um nível relativamente alto de representatividade de interesses de atores societais (ainda que limitados a 
três segmentos), os quais encontram-se incluídos em um processo de participação bem definido e com um objetivo claro e relevante 
para a política de maneira geral. Esses atributos, todavia, contrastam com um indicativo de baixo potencial de efetividade, devido ao 
seu caráter consultivo.

A participação na gestão de recursos

Para além da participação voltada aos processos de formulação e reformulação da política de combate à mudança do clima, existe 
também uma entrada para participação em sua fase de implementação, mais especificamente, sobre a gestão de parte dos recursos 
utilizados para sua implementação. Isso ocorre através do Comitê FNMC.

Uma das características marcantes do Comitê é sua relativa capacidade de estabilizar rotinas institucionais. O Comitê apresenta 
caráter deliberativo e, à exceção de seu ano de criação (2010), não realizou o número regimental mínimo de reuniões em apenas 
duas situações - um resultado positivo se comparado às outras instâncias permanentes analisadas. Sua rotina bem definida também 
se expressa no conjunto de atividades que se repetem ao longo do ano. A instância redige diretrizes bienais de aplicação dos recursos 
do fundo e as traduz em um Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR). Por vezes, participa também da seleção dos projetos aptos 
a receber os recursos. E, anualmente, aprova os relatórios de execução e de gestão do fundo.

Gráfico 4 - Presenças (%) dos segmentos da sociedade civil nas reuniões do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (2012-2017)
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Essa capacidade de estabilizar rotinas operacionais, no entanto, é contraposta a problemas de representatividade e efetividade. No 
primeiro caso, os atores mais capazes de incidir na política por meio do Comitê FNMC não são os atores da sociedade civil, mas os 
estatais. O Gráfico 5 apresenta três colunas. Cada uma delas contém a proporção entre representantes estatais e societais em três 
circunstâncias diferentes - primeiro, a distribuição regimental de assentos; segundo, a distribuição dos titulares e suplentes com direito 
a voto presentes nas reuniões; terceiro, todos os presentes, incluindo convidados e suplentes sem direito a voto. Como indicado, essa 
desproporção é prevista já nas regras de sua composição e se assevera quando consideradas as presenças dos atores nas reuniões.

Vale mencionar, ainda a esse respeito que, segundo o MMA, o Governo Federal não oferece recursos aos participantes societais 
para custear suas passagens e diárias - algo que ocorre em alguns casos nesta pesquisa. Tampouco há transmissão online ao vivo das 
reuniões 77. Essas ações poderiam incentivar a participação dos representantes societais, sobretudo aqueles grupos que possuem 
menos recursos para se deslocar até os locais das reuniões, tais como representantes de comunidades tradicionais. 

Gráfico 5 - Presenças (%) de representantes do Estado e da sociedade civil no Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do 
Clima (2012-2017)
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77 Resposta do MMA ao pedido de informação e-SIC no. 02680000949201861, enviado em 10 de maio de 2018.
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Quanto à efetividade, mesmo que os atores da sociedade civil contassem com maior força no processo decisório no interior do 
Comitê, há evidências de que sua incidência sobre a política se limitou gradativamente nos últimos anos, seguindo à substancial 
diminuição dos recursos movimentados no Fundo. Na última reunião analisada 78, a previsão orçamentária representava apenas 10% 
dos recursos movimentados anualmente nos primeiros anos de vigência do Fundo - aproximadamente R$ 40 milhões versus R$ 400 
milhões. Esse cenário alterou de maneira relevante a dinâmica do processo decisório do Comitê. Com os contingenciamentos, tornou-
se cada vez mais difícil aprovar novos projetos, uma vez que o desafio passou a ser continuar honrando os compromissos previamente 
estabelecidos com os projetos já em andamento. Também por conta do contingenciamento, o Comitê passou a concentrar-se mais 
fortemente em operar remanejamentos entre os projetos em andamento - daqueles que tinham recursos sobrando aos que os tinham 
faltando. As dificuldades de financiamento de novos projetos e o foco no remanejamento dos recursos já repassados, na visão de seus 
membros, reduziram substancialmente a capacidade do Comitê de garantir o atendimento às diretrizes da política definidas por ele 
próprio, diminuindo sua capacidade de incidir sobre a política.

Política de clima no CONAMA: decisões e discussões

Se considerado o decreto de regulamentação do CONAMA 79, dentre os principais temas sobre os quais deve incidir, por meio de 
definição de diretrizes, estão o licenciamento ambiental (Art. 7o, I) e o controle da qualidade ambiental (Art. 7o, VI). Isso indica que, 
em relação à política de mudança do clima, a incidência do Conselho ocorreria apenas de maneira indireta, por meio da definição 
de regramentos de emissão de GEE (que é parte das ações de controle da qualidade ambiental). Se analisadas suas resoluções, 
recomendações e moções, é possível encontrar algumas menções do CONAMA à política de mudança do clima. No entanto, sua 
atuação mais frequente sobre essa política ocorre nas discussões realizadas em reuniões plenárias.

Das 45 resoluções publicadas no período analisado (janeiro de 2012 a agosto de 2017), apenas três apresentam relação mais direta com 
a política de mudança do clima. Duas 80  referem-se especificamente à poluição atmosférica, definindo regras de emissão de carbono, 
ainda que uma delas não se refira explicitamente à política de mudança do clima. Uma terceira resolução 81, por sua vez, considera 
diretrizes da PNMC para definir regras específicas para licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia eólica. 
O tema também aparece em duas moções, que expressam posicionamentos políticos oficiais do Conselho. Na primeira82, o Conselho 
leva em conta projeções de mudanças climáticas para demandar a criação de novas UCs no bioma da Caatinga. Na segunda, mais 
recente 83, demanda a presença do Ministério de Minas e Energia para reunião sobre o programa de energia do Brasil, especificamente 
em relação ao uso de fontes renováveis.

78 Ata da 21a reunião, abril de 2017.
79 Decreto no 99.247/1990.
80 Resolução CONAMA no 451/2012 e no 456/2013.
81 Resolução CONAMA no 462/2014.
82 Moção CONAMA no 121/2012.
83 Moção CONAMA no 127/2015.
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Enquanto apresentam essa baixa frequência de menções nos atos administrativos formais do CONAMA, as discussões relativas às 
mudanças climáticas 84  são mencionadas nos sumários executivos (atas) de nada menos que 21 das 22 reuniões analisadas. Duas são as 
principais circunstâncias em que isso ocorre. No primeiro caso, os conselheiros acompanham eventos internacionais para cooperação 
no combate à mudança do clima. A trajetória das discussões segue, em boa medida, a realização desses eventos, desde a Rio+20, 
em 2012 (106a reunião, 2012), até a COP 22 em Marrakech (123a reunião, 2016), com algum destaque para a COP 21, que gerou o 
Acordo de Paris (ver, por exemplo, a 124a reunião, 2017). O segundo caso compreende discussões sobre a Matriz Energética Brasileira. 
Este também é um tema discutido desde 2012 (ver, por exemplo, a 127a e a 128a reuniões, 2012). Mas a questão mais interessante 
diz respeito à discussão travada em torno do licenciamento ambiental para a construção de usinas eólicas no país. Os conselheiros 
parecem se organizar para pensarem com cuidado as regras de licenciamento neste âmbito, havendo, inclusive, posicionamentos de 
representante do MPF no CONAMA sobre a questão. Essa discussão resulta na publicação da Resolução no 127/2015, mencionada 
acima.

84 Essas discussões não necessariamente se referem de maneira explícita à PNMC ou ao Plano. Ainda assim, tratam do tema.
85 Os estudos que embasaram as discussões realizadas no FBMC concentram-se em projeções futuras e emissões, não havendo iniciativas voltadas a compreender o papel desempenhado por políticas já 
implementadas (atas das reuniões do FBMC).
86 Considerando as outras políticas climáticas analisadas nesta pesquisa, apenas o Plano ABC conta com alguma experiência participativa voltada à avaliação - o Comitê Diretor da Plataforma Multi-institucional 
de Monitoramento das Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Agropecuária. Mesmo nesse caso, todavia, a instância encontra-se em estágio inicial de funcionamento.

A arquitetura participativa: a escassez de processos avaliativos

Um olhar mais geral sobre o funcionamento da arquitetura participativa permite identificar um padrão quanto às fases da política 
sobre as quais podem incidir as experiências apresentadas acima. Há uma concentração de ações na fase de formulação da política, 
seja mediante a redação do Plano Nacional e dos planos de mitigação e de adaptação, seja mediante a redação das recomendações 
para o alcance da NDC. Em um período de aproximadamente dez anos (2008 a 2017), a política passou por nada menos que três 
processos de formulação e planejamento de ações, sendo que um deles, conduzido entre 2013 e 2014, fracassou. Neste aspecto, vale 
apontar que o processo de redação das recomendações para o alcance da NDC não partiu de uma avaliação formal das iniciativas que 
haviam ou não gerado resultados positivos desde 2008 85.

No âmbito da arquitetura, vale também mencionar a ausência de uma instância permanente dedicada a iniciativas de avaliação da 
política de mudança do clima. Uma das atribuições do GEx-CIM é esta. No entanto, seu caráter é mais o de local de articulação entre 
os órgãos governamentais responsáveis pela política do que de participação social. Afinal, é composto por oito assentos destinados a 
diferentes ministérios, e apenas um reservado ao FBMC.

Este hiato de processos institucionais participativos de monitoramento 86 é em parte preenchido por experiências localizadas em 
âmbito da sociedade civil. E aqui, mais uma vez, o Observatório do Clima ocupa posição preponderante. É responsável pela criação 
do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) - por meio do qual é capaz de diagnosticar, a partir de seus 
próprios dados, o panorama das emissões de GEE no Brasil e que serviu de fator de pressão e, simultaneamente, subsídio para as 
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próprias iniciativas governamentais voltadas ao monitoramento da PNMC. Para além do monitoramento das emissões, há também 
coalizões da sociedade civil voltadas ao acompanhamento das ações que visam o alcance da NDC. Este é particularmente o caso da 
Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agriculturas, criada em 2015 e que congrega atualmente em torno de 160 instituições. Seu escopo 
de incidência é amplo e envolve ações de defesa do combate ao desmatamento, da implementação do Código Florestal, da expansão 
do manejo florestal sustentável e da produção rural de baixo carbono, da promoção de uma matriz energética renovável, entre outros 
87. Apesar de variado, este escopo se filia a um objetivo geral, de garantir a redução de emissões de GEE. A Coalizão busca alcançar 
esse objetivo a partir de uma estratégia de diálogo entre os diferentes atores envolvidos na condução na agenda climática, tanto 
ambientalistas, quanto do setor agropecuário e atores estatais 88.

87 COALIZÃO BRASIL CLIMA, F. A. Os 10 compromissos da Coalizão Brasil, 2015. Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/documentos/Os-10-compromissos-da-Coalizao-Brasil-.pdf>. 
Acesso em: 5 Fev 2019.
88 COALIZÃO BRASIL CLIMA, F. A. Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura: Documento-Base, 2015. Disponível em: < http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/Documento-Coalizao-Brasil-Clima-
Florestas-e-Agricultura.pdf>. Acesso em: 5 Fev 2019.

A transparência e o acesso à informação, além de direitos dos cidadãos, são fundamentais para a participação social e para o 
monitoramento das políticas públicas. Ganha ainda mais importância em temas de interesse coletivo, como é o caso da questão 
climática e das políticas associadas a ela.

A pesquisa analisou a transparência ativa e passiva relacionadas à PNMC. Para a ativa foram definidas 45 categorias de informação a 
partir da análise de leis e decretos da política e de pesquisa junto a atores-chave (esta última detalhada no Capítulo 3). Dada a amplitude 
e a transversalidade da política climática, as categorias definidas têm relação com os instrumentos mais gerais, especialmente as 
instâncias de governança, os planos setoriais e os dados sobre emissões de GEE. As informações foram pesquisadas nos sites dos 
órgãos federais envolvidos diretamente com a política, especialmente o MMA e o MCTI e por meio de buscadores na internet. Para 
testar a transparência passiva, por sua vez, foram realizados doze pedidos de informação para cinco órgãos relacionados à política 
climática e analisados os prazos das respostas e se estas atenderam às informações solicitadas. 

Na sequência, é apresentada a análise da legislação da política climática, os resultados da análise da transparência ativa e da 
transparência passiva. Na última seção deste capítulo  são feitas recomendações para o aprimoramento da transparência relacionadas 
à política. 

5.2. TRANSPARÊNCIA
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Análise da legislação

Transparência Ativa

Além das leis gerais de acesso à informação, foram analisadas sete leis e decretos relacionados à PNMC 89.

Tais normas definem as seguintes obrigações específicas de transparência ativa: realização de consultas públicas para a elaboração do 
Plano Nacional sobre Mudança do Clima e de seus planos setoriais de mitigação e de adaptação 90,91; publicação do PAAR do FNMC e 
do relatório de execução do plano 92; publicação das atas das reuniões e do plano anual do FBMC 93; publicação, a partir de 2012, das 
estimativas anuais de emissões de GEE “em formato apropriado para facilitar o entendimento por parte dos segmentos da sociedade 
interessados” 94; disponibilização dos resultados do inventário, das estimativas, bem como de outras iniciativas de contabilização de 
emissões de GEE. Os dados coletados devem ser divulgados anualmente e de forma desagregada 95.

Merece destaque a previsão legal da transparência ativa, por meio de consultas públicas, associada à elaboração dos planos, já que 
são instrumentos fundamentais para a operacionalização da política climática, e dos inventários e das estimativas, dada sua relevância 
para a compreensão da dinâmica das emissões de GEE. 

Se por um lado, as obrigações de transparência ativa estão relacionadas a apenas algumas categorias de informação produzidas 
no âmbito da política e que são de interesse público, a Lei que institui a PNMC e a LAI apontam para um dever geral dos órgãos 
públicos disponibilizarem informações sobre o tema. A PNMC estabelece a promoção da disseminação de informações como parte 
de suas diretrizes, enquanto a LAI estabelece que informações de interesse coletivo ou geral devam ser divulgadas proativamente 
pelos órgãos públicos, incluindo como informações obrigatórias aquelas que permitam o acompanhamento de programas, projetos 
e ações. Compreende-se então que os documentos e as informações acerca do tema, com exceção daqueles que estiverem sob sigilo 
nos termos da lei, devam ser divulgados proativamente pelos órgãos públicos. 

Como resultado geral, das categorias analisadas, 25 (55,6%) estavam integralmente disponíveis, 6 (13,3%) estavam disponibilizadas 
de forma parcial e 14 (31,1%) não estavam disponíveis. O Quadro 8, a seguir, sintetiza os resultados, comentados em profundidade 
em seguida:

89 Foram analisadas as seguintes Leis e Decretos federais: Lei no 12.187/2009; Lei no 12.114/2009; Decreto no 7.390/2010; Decreto no 6.263/2007; Decreto no 7.343/2010; Decreto no 9.082/2017; Decreto no 9.172/2017
90 Decreto no 6.263/2007.
91 Decreto no 7390/2010.
92 Decreto no 7.343/2010.
93 Decreto no 9.082/2017.
94 Decreto no 7.390/2010.
95 Decreto no 9.172/2017.
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Quadro 8 - Transparência ativa da Política Nacional de Mudança do Clima

Inventários de emissão e 
remoção de Gases de Efeito 

Estufa
sim

Registro das consultas públicas 
para a elaboração dos planos 

setoriais
parcial

Plano de Redução de Emissões 
da Siderurgia - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 

Comunicação Nacional do 
Brasil à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima
parcial Comitê FNMC - Pautas e Atas sim Plano Indústria de 

Transformação - Plano sim

Relatório de Atualização Bienal parcial Comitê FNMC - Membros sim
Plano Indústria de 

Transformação - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação
não 

Estimativas anuais de Emissão 
e Remoção de Gases de Efeito 

Estufa
sim Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima - PAAR sim Plano de Mineração - Plano sim

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Plano sim

Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - Relatório sobre a 

execução do PAAR
parcial

Plano de Mineração - Relatório 
ou sistema de monitoramento 

ou avaliação
não 

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação

não Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - Projetos apoiados sim Plano de Transporte e de 

Mobilidade Urbana - Plano sim

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Registro das 

Consultas Públicas
não PPCDAM - Plano sim

Plano de Transporte e de 
Mobilidade Urbana - Relatório 
ou sistema de monitoramento 

ou avaliação
não 

Governança da Política de 
Clima sim PPCDAM - Relatório ou sistema 

de monitoramento ou avaliação sim Plano da Saúde - Plano sim

FBMC - Pautas e Atas sim PPCERRADO - Plano sim
Plano da Saúde - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação 
não 

FBMC - Membros não
PPCERRADO - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

sim Plano Nacional de Adaptação 
- Plano sim 

FBMC - Plano de Trabalho sim Plano Decenal de Energia PDE 
- Plano sim

Plano Nacional de Adaptação 
- Relatório ou sistema de 

monitoramento ou avaliação
sim

CIM - Pautas e Atas não 
Plano Decenal de Energia PDE 

-  Relatório ou sistema de 
monitoramento ou avaliação

não Estratégia Nacional para REDD 
+ - Plano sim

CIM - Membros não Plano ABC - Plano sim
Estratégia Nacional para REDD 

+ - Relatório ou sistema de 
monitoramento ou avaliação

parcial

GEx - Pautas e Atas sim
Plano ABC - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 
Relatórios ou sistemas de 

indicadores de monitoramento 
das ações e metas previstas no 
Art. 6 do Decreto 7.390/2010

parcial

GEx - Membros não Plano de Redução de Emissões 
da Siderurgia - Plano não III Conferência Nacional de 

Meio Ambiente sim

Inventários de emissão e 
remoção de Gases de Efeito 

Estufa
sim

Registro das consultas públicas 
para a elaboração dos planos 

setoriais
parcial

Plano de Redução de Emissões 
da Siderurgia - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 

Comunicação Nacional do 
Brasil à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima
parcial Comitê FNMC - Pautas e Atas sim Plano Indústria de 

Transformação - Plano sim

Relatório de Atualização Bienal parcial Comitê FNMC - Membros sim
Plano Indústria de 

Transformação - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação
não 

Estimativas anuais de Emissão 
e Remoção de Gases de Efeito 

Estufa
sim Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima - PAAR sim Plano de Mineração - Plano sim

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Plano sim

Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - Relatório sobre a 

execução do PAAR
parcial

Plano de Mineração - Relatório 
ou sistema de monitoramento 

ou avaliação
não 

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação

não Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - Projetos apoiados sim Plano de Transporte e de 

Mobilidade Urbana - Plano sim

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Registro das 

Consultas Públicas
não PPCDAM - Plano sim

Plano de Transporte e de 
Mobilidade Urbana - Relatório 
ou sistema de monitoramento 

ou avaliação
não 

Governança da Política de 
Clima sim PPCDAM - Relatório ou sistema 

de monitoramento ou avaliação sim Plano da Saúde - Plano sim

FBMC - Pautas e Atas sim PPCERRADO - Plano sim
Plano da Saúde - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação 
não 

FBMC - Membros não
PPCERRADO - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

sim Plano Nacional de Adaptação 
- Plano sim 

FBMC - Plano de Trabalho sim Plano Decenal de Energia PDE 
- Plano sim

Plano Nacional de Adaptação 
- Relatório ou sistema de 

monitoramento ou avaliação
sim

CIM - Pautas e Atas não 
Plano Decenal de Energia PDE 

-  Relatório ou sistema de 
monitoramento ou avaliação

não Estratégia Nacional para REDD 
+ - Plano sim

CIM - Membros não Plano ABC - Plano sim
Estratégia Nacional para REDD 

+ - Relatório ou sistema de 
monitoramento ou avaliação

parcial

GEx - Pautas e Atas sim
Plano ABC - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 
Relatórios ou sistemas de 

indicadores de monitoramento 
das ações e metas previstas no 
Art. 6 do Decreto 7.390/2010

parcial

GEx - Membros não Plano de Redução de Emissões 
da Siderurgia - Plano não III Conferência Nacional de 

Meio Ambiente sim

Inventários de emissão e 
remoção de Gases de Efeito 

Estufa
sim

Registro das consultas públicas 
para a elaboração dos planos 

setoriais
parcial

Plano de Redução de Emissões 
da Siderurgia - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 

Comunicação Nacional do 
Brasil à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima
parcial Comitê FNMC - Pautas e Atas sim Plano Indústria de 

Transformação - Plano sim

Relatório de Atualização Bienal parcial Comitê FNMC - Membros sim
Plano Indústria de 

Transformação - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação
não 

Estimativas anuais de Emissão 
e Remoção de Gases de Efeito 

Estufa
sim Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima - PAAR sim Plano de Mineração - Plano sim

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Plano sim

Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - Relatório sobre a 

execução do PAAR
parcial

Plano de Mineração - Relatório 
ou sistema de monitoramento 

ou avaliação
não 

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação

não Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - Projetos apoiados sim Plano de Transporte e de 

Mobilidade Urbana - Plano sim

Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Registro das 

Consultas Públicas
não PPCDAM - Plano sim

Plano de Transporte e de 
Mobilidade Urbana - Relatório 
ou sistema de monitoramento 

ou avaliação
não 

Governança da Política de 
Clima sim PPCDAM - Relatório ou sistema 

de monitoramento ou avaliação sim Plano da Saúde - Plano sim

FBMC - Pautas e Atas sim PPCERRADO - Plano sim
Plano da Saúde - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação 
não 

FBMC - Membros não
PPCERRADO - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

sim Plano Nacional de Adaptação 
- Plano sim 

FBMC - Plano de Trabalho sim Plano Decenal de Energia PDE 
- Plano sim

Plano Nacional de Adaptação 
- Relatório ou sistema de 

monitoramento ou avaliação
sim

CIM - Pautas e Atas não 
Plano Decenal de Energia PDE 

-  Relatório ou sistema de 
monitoramento ou avaliação

não Estratégia Nacional para REDD 
+ - Plano sim

CIM - Membros não Plano ABC - Plano sim
Estratégia Nacional para REDD 

+ - Relatório ou sistema de 
monitoramento ou avaliação

parcial

GEx - Pautas e Atas sim
Plano ABC - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 
Relatórios ou sistemas de 

indicadores de monitoramento 
das ações e metas previstas no 
Art. 6 do Decreto 7.390/2010

parcial

GEx - Membros não Plano de Redução de Emissões 
da Siderurgia - Plano não III Conferência Nacional de 

Meio Ambiente sim
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Considerações gerais

Algumas considerações gerais merecem ser feitas. Em primeiro lugar, destaca-se a dispersão de informações em diferentes sites. Apesar 
de parte significativa das informações estar concentrada em seções dos sites do MMA e do MCTI, foram encontradas informações 
relacionadas às categorias analisadas em mais cinco sites: FBMC, BNDES, EPE, MAPA e INPE. Isso dificulta a compreensão, por parte 
dos cidadãos, sobre quais informações acerca da política climática existem e estão disponíveis.

Outra questão é que boa parte das informações está em documentos publicados em formato PDF (portable document file). Tal formato 
dificulta a busca e o reprocessamento automatizado de informações, especialmente daquelas estruturadas em formato de dados.

Dados de emissões e Comunicação Nacional

Em relação aos inventários e às estimativas de emissões, os documentos e os dados são disponibilizados no site do SIRENE, mantido 
pelo MCTI. 

Existem quatro edições de documentos com as estimativas, lançados em 2013, 2014, 2016 e 2017. A quarta edição, de 2017, possui 
dados das emissões até 2015. Em relação aos inventários, o Brasil já publicou três deles, em 2004, 2010 e 2016, como parte do 
compromisso do país junto a UNFCCC. Os documentos relacionados aos dois últimos inventários estão disponíveis. Em função da 
ausência do primeiro, esta categoria foi avaliada como parcial. O terceiro inventário é de 2016 com dados até 2010. A defasagem dos 
dados, especialmente do inventário, que é de seis anos, é algo que merece destaque, já que a atualização é um aspecto importante 
para orientar as políticas públicas voltadas à mitigação das emissões.

Além dos documentos, existe um painel com os dados dos inventários e das estimativas, mostrando emissões por setor, subsetor, gás 
de GEE e estado da federação. É possível baixar parte dos dados, permitindo o seu reprocessamento. Entretanto, os dados disponíveis 
para download não possuem grau de desagregação por meio do qual as emissões são calculadas - algo previsto no                                 Decreto 
no 9.172/2017 que instituiu o SIRENE. 

Sobre a Comunicação Nacional do Brasil à UNFCC que, além de incluir os dados do inventário, apresenta informações sobre as políticas 
públicas de mitigação e adaptação, o país produziu três conjuntos de documentos, dos quais, apenas a III Comunicação, de 2016, 
estava disponível no site do SIRENE. Dessa forma, a categoria foi classificada como “parcial”. 

Outro compromisso do país junto a UNFCC é a elaboração do Relatório Bienal de Atualização. Foram lançadas duas edições, em 2014 
e 2017. Dado que a primeira edição só está disponível em inglês, classificamos esta categoria como “parcial”. 
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Instâncias de Governança da Política

Foi analisada a disponibilização de informações sobre as instâncias gerais de governança da política, incluindo: o CIM, o GEx, o FBMC 
e o Comitê FNMC.

Para todas as instâncias foram analisadas duas categorias de informação: 1) Pautas e atas das reuniões; 2) Lista de membros, contendo 
nome completo e as instituições que representam. No caso do FBMC foi analisada também a disponibilização de um plano de trabalho, 
dada a previsão em Decreto de sua existência e publicação. Além disso, um indicador analisou a existência de informações gerais sobre 
a governança da política, com a identificação dos órgãos responsáveis pela sua elaboração, execução e monitoramento.

Informações gerais sobre a governança encontravam-se disponíveis em uma aba específica no site do MMA, contendo as principais 
instâncias da governança e um organograma das relações entre os diversos órgãos públicos na temática. 

Em relação ao CIM, não foram encontradas as atas e as pautas das reuniões, nem a lista com os membros. Sobre o GEx, estão 
disponíveis as atas e as pautas das reuniões de 2011 a 2018, porém não foi encontrada a lista de membros que fazem parte do grupo. 
A não disponibilização dessas informações é bastante negativa, visto que o CIM e o GEx são as instâncias máximas interministeriais da 
área de clima no Brasil.

Sobre o FBMC, existe a disponibilização do plano anual de trabalho e das atas e pautas das reuniões, porém não estão disponíveis os 
nomes e contatos dos membros que compõem o colegiado.

O Comitê FNMC é a instância com mais informações, sendo avaliada positivamente nos dois critérios. Foram encontradas as pautas, 
as atas e as listas de presença das reuniões realizadas entre 2010 e 2018, além da lista atualizada com nome, órgão e e-mails dos 
membros titulares e suplentes do comitê.

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC)

Além do funcionamento do Comitê Gestor, três categorias de informação sobre o FNMC foram analisadas: 1) PAAR; 2) Relatórios sobre 
a execução do PAAR; e 3) Lista de projetos apoiados pelo fundo com informações gerais sobre eles. 

Os PAARs de 2011 a 2018 estão disponíveis na íntegra no site do MMA, bem como a lista de projetos apoiados, com instituição 
executora, valor, vigência, nome, objetivo, status de execução, dentre outras informações. Os relatórios sobre execução do PAAR 
foram avaliados como “parcial”, pois não foi encontrado o relatório referente a 2017.
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Plano sobre Mudança do Clima, Plano de Adaptação e Planos Setoriais 

A PNMC tem, em um conjunto de planos, uma dimensão fundamental de seu planejamento e operacionalização. Dessa forma, 
foi analisada a disponibilização dos 12 planos listados a seguir, bem como de informações sobre a sua execução e de processos 
participativos associados à sua elaboração: 

1. Plano Nacional sobre Mudança do Clima;

2. Plano Nacional de Adaptação;

3. PPCDAM; 

4. PPCerrado;

5. Plano Decenal de Energia (PDE); 

6. Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC); 

7. Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 
Indústria de Transformação (Plano Indústria); 

8. Plano de redução de emissões da Siderurgia;

9. Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono (PMBC);

10. Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima (PSTM); 

11. Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima;

12. Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+).

Onze dos 12 planos analisados estão disponíveis na internet, sendo 10 deles no site do MMA e 1 no site da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). Somente o Plano de Siderurgia não estava disponível no momento da avaliação, sendo que o site do MMA informava 
que o mesmo se encontrava em elaboração.  

Apesar da disponibilização de quase todos os planos, seis deles não estavam atualizados, embora exista a previsão legal de revisão 
em períodos de dois anos, no máximo. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima é de 2008 e os demais planos setoriais são de 
2012 e 2013. Dessa forma, todos deveriam ter passado por mais de uma revisão, com exceção do Plano Nacional de Adaptação e da 
ENREDD+, que são de 2016. Porém, dado que estas são as últimas versões existentes, os documentos foram avaliados como “sim”.

Se a disponibilização dos planos teve avaliação positiva, o mesmo não ocorreu em relação à disponibilização de relatórios de 
monitoramento ou à sua avaliação. Somente o PPCDAM, o PPCerrado e o Plano Nacional de Adaptação possuem relatórios, com a 
avaliação das ações previstas e um balanço dos resultados alcançados, recebendo avaliação positiva neste indicador. Vale destacar 
que, mesmo sendo o mais recente, o Plano Nacional de Adaptação já conta com um relatório de monitoramento e avaliação, publicado 
em 2017, ou seja, um ano após o seu lançamento. No caso do PPCDAM, um relatório de 2016 contém a avaliação da 3a fase (2012-
2015) do plano e um relatório de 2017, da execução parcial da 4a fase (2016-2020). No caso do PPCerrado, este último relatório 
também apresenta um balanço da execução de sua 3a fase (2016-2020). Quanto à ENREDD+, apesar da inexistência de um relatório, 
são disponibilizados boletins com notícias sobre a sua execução. Em função disso, foi avaliado como “parcial”.



SUSTENTABILIDADE EM DEBATE | no 9 | ABRIL 2019

62

Para os outros oito planos, incluindo o próprio Plano Nacional sobre Mudança do Clima, não foram encontradas informações sobre 
a execução do que estava previsto nos documentos. Trata-se, portanto, de uma das principais lacunas de transparência da política 
climática, o que evidencia a dificuldade do governo federal em produzir e disponibilizar informações para que a sociedade possa 
acompanhar se as atividades planejadas estão sendo executadas de fato, dificultando o controle social e a transparência da gestão 
desses planos.

Em relação aos processos participativos associados à elaboração dos planos, foram analisadas três categorias de informação: 1) 
Registros das consultas públicas para a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 2) Registros das consultas públicas 
para a elaboração dos planos setoriais; 3) Informações gerais sobre a III Conferência Nacional de Meio Ambiente.

Não foram encontradas as informações acerca das consultas públicas relacionadas à elaboração do Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima. Sobre os planos setoriais, foi encontrado um relatório com o detalhamento quantitativo e qualitativo das contribuições 
recebidas de quatro Planos Setoriais (Indústria da Transformação; Mineração; Transporte e Mobilidade Urbana; Saúde) e um relatório 
sobre o Plano Nacional de Adaptação. Além disso, no site do Ministério de Minas e Energia, existe uma seção de consulta pública com 
as contribuições recebidas para o PDE. Como não foram encontrados os registros das consultas públicas dos demais planos setoriais, 
esta categoria foi classificada como “parcial”. Já sobre a III Conferência, está disponível a lista de instituições que compuseram a 
comissão organizadora, as deliberações da conferência, além dos regulamentos e dos documentos-base.

Uma última categoria avaliada nesse bloco refere-se ao Art. 10 do Decreto no 7.390/2010, o qual determina que o governo deve 
adotar metodologias e mecanismos específicos para verificar se as metas de mitigação estabelecidas na própria norma estariam sendo 
cumpridas ou não. Foram encontradas somente informações referentes a duas metas: desmatamento na Amazônia e desmatamento 
no Cerrado. Em função disso, a categoria foi classificada como “parcial”. 
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Transparência Passiva

Foram realizados 12 pedidos de informação, sendo seis para o MMA, três para o FBMC, um para o BNDES, um para a EPE e um para a 
Casa Civil. Dado que não é possível enviar pedidos ao FBMC via e-SIC, pois o mesmo não consta como opção nos órgãos destinatários, 
os pedidos foram enviados por meio do email indicado no site do Fórum. Os demais pedidos foram enviados por meio do e-SIC.

Os 12 pedidos foram respondidos dentro do prazo definido pela LAI, que é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Em um dos pedidos 
enviados ao MMA, foi solicitada a prorrogação do prazo. O mesmo foi respondido em 32 dias, porém, dentro do prazo legal, já que o 
30o dia foi um sábado. 

Nove dos 12 pedidos foram respondidos de forma satisfatória em relação ao conteúdo, ou seja, contemplaram as questões enviadas. 
Em dois casos de pedidos ao MMA, o órgão alegou não possuir as informações solicitadas, porém não reencaminhou o pedido para os 
órgãos apontados como detentores das informações. Tal pratica é prevista  no manual de aplicação da LAI na Administração Pública 
Federal 96, elaborado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), que aponta que o órgão “...deverá 
remeter o pedido de acesso dirigido erroneamente a ele diretamente ao órgão competente, caso tenha conhecimento, para que este 
produza a resposta, informando o cidadão sobre este procedimento.” (pg. 44). Trata-se de uma prática que busca permitir o acesso do 
cidadão à informação solicitada, sem a necessidade de que o mesmo realize um novo pedido. Em outro caso, direcionado ao FBMC, 
somente parte do pedido foi respondido.

Outro aspecto que merece destaque é o fato do FBMC não estar integrado ao e-SIC. Dada a função pública do colegiado e do fato dele 
ter papel institucional na governança da política climática, é importante que o acesso à informação sobre o mesmo esteja submetido 
as mesmas regras e procedimentos dos demais órgãos federais.

96  BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Manual de aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.
acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-002.pdf > Acesso em: 8 Mar 2018
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Foram analisados dois relatórios da CGU e um do TCU. A comparação entre eles indica uma diferença no tipo de monitoramento 
realizado por essas instituições. A atuação do TCU parece possuir um escopo mais amplo do que a da CGU. No caso da última, o 
monitoramento ocorre sobre as ações realizadas, entregas ou resultados, ainda que parciais, da política. No caso da TCU, por sua vez, 
os dados indicam que o monitoramento ocorre sobre o gerenciamento da política, ou seu andamento, de maneira mais geral. Apesar 
dessas diferenças, os resultados a seguir mostrarão que ambas as instituições concentram sua atuação sobre o momento de avaliação 
da política - fase em que a atuação dos órgãos de participação e em que as iniciativas de transparência, como identificado acima, 
apresentam suas maiores limitações.

Ambos os relatórios da CGU avaliam a implementação da política por parte da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental (SMCQ), pertencente ao MMA. Uma das avaliações constitui o que a CGU chama de Auditoria Anual de Contas**, cujo foco 
são os órgãos e suas ações de gestão das políticas - cada auditoria deste tipo avalia a gestão da política, de maneira geral, por parte 
de um órgão, pelo período de um ano. À época da auditoria (2014), a Secretaria havia passado por cortes orçamentários de quase 
30%, o que teria suscitado a iniciativa de avaliar se sua capacidade de gestão também teria sido reduzida. A CGU identifica que todos 
os departamentos da Secretaria haviam passado por perda de pessoal. Ainda assim, o relatório considera que SMCQ teria atuado 
de maneira eficiente e eficaz no cumprimento de cada um dos seus objetivos. Um dos principais pontos de fragilidade teria sido a 
condução da revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima em 2012. Como sabemos a partir das análises apresentadas acima, essa 
revisão foi marcada por diferentes problemas, e foi suspensa  após a participação do Brasil na Conferência de Paris.

O segundo relatório*** também incide sobre a SMCQ, porém apresenta escopo distinto, restrito à implementação de um projeto 
custeado com recursos internacionais, voltado a monitorar emissões de GEE durante a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014 
e, com base no monitoramento, elaborar planos de mitigação e compensação. A auditoria avaliou a entrega dos produtos contratados, 
a movimentação de recursos durante o projeto, demonstrações financeiras e a contratação de consultores externos. O parecer da 
CGU é favorável, ainda que aponte alguns problemas específicos. Ressalta que não foi realizada uma verificação independente dos 
resultados do projeto, tal como estava previsto, tampouco ocorreram algumas reuniões previstas entre o órgão financiador e os 
executores do projeto.

A maior amplitude do escopo da avaliação do TCU se expressa já na especificação dos órgãos auditados. Diferente da auditoria da 
CGU, que se concentrou sobre um órgão apenas, a do TCU incidiu sobre a Casa Civil, MAPA, MCTI, MI, MCidades, Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) e MMA. O relatório indica a realização do que o Tribunal chama de Auditoria de Monitoramento, 
que consiste na fiscalização do cumprimento de recomendações e determinações realizadas em processos de auditoria anteriores, 

5.3. ACCOUNTABILITY

** Relatório no 201406824. Auditoria Anual de Contas. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/7041.pdf>. Acesso em: 26 nov 2018.
*** Relatório no 201413169. Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/7315.pdf>. Acesso 
em: 26 nov 2018.



SUSTENTABILIDADE EM DEBATE | no 9 | ABRIL 2019

65

todos relacionados à efetividade das ações propostas na primeira versão do Plano Nacional de Mudança do Clima. No caso, foram 
monitorados os resultados de cinco auditorias anteriores, realizadas entre 2009 e 2011 97. No total, foi avaliado o cumprimento de 
38 recomendações e determinações passadas, das quais o TCU**** considerou que apenas 38% haviam sido cumpridas, ao passo 
que 49% estariam em processo de implementação. O restante não havia sido cumprido, ou o havia, porém de maneira inadequada 
segundo os critérios do Tribunal.

Entre as auditorias monitoradas, merece destaque a 2.293/2009, que se concentrou em identificar lacunas e sugerir soluções para o 
cumprimento das propostas contidas no documento original do Plano Nacional de Mudança do Clima, em dois aspectos específicos. À 
época da auditoria inicial, em 2009, a equipe constatou que o Plano não previa mecanismos para execução das atividades propostas, 
tampouco possuía um modelo de gerenciamento de suas ações, além de identificar uma falta de transparência de informações sobre 
as ações e resultados obtidos. Para buscar solucionar esses problemas, o TCU encaminhou duas principais determinações ao CIM e ao 
GEx, responsáveis pelo Plano. Em primeiro lugar, deveriam elaborar um cronograma de ações a serem desenvolvidas para implementá-
lo, que deveria incluir os mecanismos e recursos necessários para alcançar as metas previstas, bem como os agentes responsáveis por 
fazê-lo. Em segundo lugar, o TCU recomendou que os órgãos avaliassem a possibilidade de implementar um sistema de gerenciamento 
da implementação do Plano que disponibilizasse periodicamente na internet informações e resultados de sua execução.

Segundo a resposta do CIM para a primeira questão, a publicação do Decreto 7.390/2010, que regulamentava a PNMC, teria resultado 
do esforço do órgão de atender à determinação TCU. Diante da resposta, o Tribunal considerou sua determinação integralmente 
implementada. Quanto à segunda questão, todavia, o TCU avaliou que as ações de monitoramento sugeridas ainda se encontravam 
incipientes, e apontou a necessidade de uma nova auditoria de monitoramento no prazo de três anos. 

97 Acórdãos no 2.293/2009, 2.354/2009, 2.462/2009, 2.513/2009 e 3.247/2011.
**** Acórdão no 1.454/2012. Relatório de Monitoramento. Disponível em: <https://bit.ly/2TSViZy>. Acesso em: 26 nov 2018.
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As análises realizadas permitem uma compreensão geral sobre o funcionamento dos instrumentos de participação, de transparência 
e de accountability associados à política climática e à elaboração das seguintes recomendações para o seu aprimoramento: 

5.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

Participação

A análise do eixo da participação identificou que a arquitetura participativa se concentrou sobretudo nos processos de formulação e 
reformulação da política de clima. Isso ocorreu não apenas por meio do FBMC - uma instância permanente com forte representação 
societal -, mas também por meio de consultas públicas e iniciativas da sociedade civil atuando por meio do Observatório do Clima. Há 
também um dispositivo participativo que opera durante a gestão de parte dos recursos destinados à política que, apesar de atuar com 
certa estabilidade, teve sua capacidade de incidência bastante limitada nos últimos anos devido aos cortes de recursos destinados ao 
FNMC. 

Para além de limitações e problemas no funcionamento das experiências específicas, a arquitetura participativa apresenta uma lacuna 
importante na fase de monitoramento e avaliação dos resultados da política de clima. Nessa fase, a sociedade civil não integra um 
dispositivo participativo híbrido, como nas anteriores, mas atua apenas de maneira autônoma, a partir de suas coalizões - Observatório 
do Clima e Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

Com base na análise sobre o funcionamento da arquitetura participativa da PNMC, apontamos as seguintes recomendações:

• Garantir maior agilidade no envio das recomendações do FBMC à Presidência da República;

• Fortalecer o FBMC e garantir que haja respostas e justificativas para a adoção ou não das suas recomendações por parte dos 
órgãos decisores da política, especialmente o CIM e o GEx;

• Como indicado acima, formalmente, o FBMC não possui previsão específica de representação de populações tradicionais e 
associações profissionais/sindicatos. É possível que essa lacuna esteja ligada à baixa representatividade de representantes desses 
segmentos nas CTs do Fórum. Como um órgão relevante para a discussão da política de mudança do clima, recomendamos que 
haja um esforço para que esses segmentos sejam incluídos;

• Encontrar medidas que evitem o absenteísmo e incentivem a presença de atores da sociedade civil nas reuniões do Comitê 
FNMC;

• Desenvolver processos participativos capazes de avaliar e monitorar a implementação da PNMC, indicando quais tipos de ações 
têm colaborado para seu sucesso e quais têm gerado obstáculos;
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• Transmissão online das reuniões do FBMC e do Comitê FNMC;

• Revisar regulamentações que preveem a realização de audiências e consultas públicas, para que definam regras mais claras sobre 
circunstâncias em que devem ser convocadas, transparência da convocação, dos documentos que serão apresentados e discutidos 
nos eventos e dos registros das falas realizadas. Também definir regras para a publicação de respostas aos questionamentos 
realizados pelos participantes das consultas.

Transparência

A análise evidencia problemas importantes na transparência ativa da PNMC, que passam, principalmente, pela não disponibilização 
total ou parcial de quase metade das categorias de informação avaliadas, da dispersão das informações existentes em diversos sites e da 
disponibilização de informações em formato fechado (PDF). Merece destaque a não disponibilização de relatórios de monitoramento 
e execução de oito dos doze planos relacionados a PNMC, tratando-se de uma lacuna importante, que dificulta  o controle social e a 
transparência da gestão dos mesmos. Em relação a transparência passiva, 3 dos 12 pedidos realizados foram respondidos de forma 
inadequada, o que indica a necessidade maior compromisso dos órgãos federais com o pleno cumprimento da LAI.

A partir desse conjunto de análises, elaboramos as seguintes recomendações para o aprimoramento da transparência da PNMC:

• Criar uma Portaria Interministerial ou outro tipo de normativa, definindo as categorias de informação que devem ser 
disponibilizadas proativamente, bem como formato, responsáveis e periodicidade de atualização;

• Organizar todas as informações sobre a política climática em um único site ou, pelo menos, garantir que os sites com informações 
sobre o tema possuam links para os demais; 

• Realizar os inventários e as estimativas com menor defasagem de tempo e disponibilizar os dados completos de emissões com o 
grau de desagregação por meio do qual as emissões são calculadas;

• Elaborar e publicar os relatórios de monitoramento das atividades/ações planejadas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima 
e em todos os Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação; 

• Disponibilizar o registro das consultas públicas realizadas durante o processo de elaboração do Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima e dos planos setoriais que ainda não possuem essa categoria de informação disponibilizada ativamente;

• Disponibilizar todas as informações em formato aberto (compreensível por máquina e não-proprietário), permitindo o seu 
reprocessamento e facilitando a sua localização;

• Disponibilizar as informações faltantes acerca do CIM, do GEx e do FBMC;
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• Incluir do FBMC como órgão destinatário na lista de órgão do e-SIC, com o necessário reforço de apoio administrativo ao 
colegiado, para que possa atender os prazos e procedimentos previstos na Lei;

• Realizar o procedimento de reenvio do pedido de informação, pelo órgão originalmente destinatário do pedido, ao órgão 
detentor da mesma.

Accountability

Como indicado no início da seção accountability, vale atentar para o foco das instituições de controle sobre a avaliação da PNMC. Elas 
próprias identificam que os gestores da política estariam enfrentando dificuldades para monitorar sua execução. Isso vai ao encontro 
das lacunas identificadas nas seções anteriores, tanto na arquitetura participativa, quanto nas ações de transparência. Como se verá, 
este é um padrão relativamente recorrente nas outras políticas públicas analisadas pela presente pesquisa e reforça uma percepção 
que a própria literatura de instituições de accountability brasileiras identifica sobre a questão. Tal como afirma Olivieri 98, “como na 
maioria dos ministérios não há sistemas de monitoramento das políticas, as fiscalizações e avaliações da CGU e do TCU acabam, de 
certa forma, suprindo a necessidade de informações sobre a implementação e os resultados das políticas".

Quanto a este aspecto, no entanto, resta perguntar-se em que medida de fato essa atuação da CGU e TCU supre a necessidade 
apontada acima. Até que ponto são institucionalmente capazes de monitorar a política climática de maneira constante? E se forem, 
teriam poder suficiente para que suas recomendações e determinações fossem aplicadas pelos atores controlados? Vale apontar que 
vários dos argumentos do governo federal para atender às determinações do TCU remetiam à finalização da revisão do Plano Nacional 
sobre Mudança do Clima, em 2012 - um processo que o próprio governo foi incapaz de finalizar, tendo a política climática ainda déficits 
importantes no que diz respeito à sua governança e prestação de contas para a sociedade das atividades e resultados alcançados. 
A sociedade civil pode exercer um papel importante para fortalecer este controle, principalmente se consideradas as lacunas da 
participação na PNMC apontadas acima. Com base nisso, recomenda-se:

• Estreitar laços entre o controle exercido pela CGU e pelo TCU com a atuação da sociedade civil sobre a política, sobretudo a partir 
de compartilhamento de informações acerca das auditorias realizadas.

• Considerar como objetos de suas auditorias o atendimento a regras de transparência e o funcionamento das instâncias 
participativas existentes ou previstas. Como indicado neste relatório, estes são pontos onde a qualidade da gestão das políticas 
apresenta lacunas importantes a serem preenchidas.

98  Ibid., p. 102.
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O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais, pois implica na perda de biodiversidade, na alteração do regime hídrico 
e climático, na erosão do solo e no aumento de emissões de GEE. Suas consequências negativas afetam o ambiente, a sociedade e a 
economia.

Em 2003 e 2004 foram registradas duas das três maiores taxas de desmatamento da Amazônia, medidas desde 1988 pelo INPE. Como 
resposta a esse cenário, o governo federal criou, em 2003, o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial (GPTI) para redução do 
desmatamento na Amazônia, responsável pelo lançamento, em 2004, do PPCDAm. 

O PPCDAm objetiva reduzir de forma contínua e consistente o desmatamento e criar as condições para se estabelecer um modelo de 
desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. 

As ações contidas no PPCDAm contribuíram significativamente para a grande redução do desmatamento da Amazônia, cuja área anual 
passou de 27.772 km² em 2004 para 4.571 km² em 2012, o menor índice de toda a série histórica. Buscando reproduzir os bons resultados 
do PPCDAM, foi instituído, em 2010, o PPCerrado, visando a redução do índice de desmatamento deste bioma.

Ambos os planos são estruturados em fases, nas quais as diretrizes e as ações são redefinidas para o próximo período. O PPCDAm está em 
sua quarta versão, tendo abrangido os seguintes períodos: 1a fase 2004-2008, 2a fase 2009-2011, 3a fase 2012-2015 e 4a fase 2016-2020. 
Já o PPCerrado encontra-se em sua terceira versão: 1a 2010-2011, 2a fase 2014-2015 e 3a fase 2016-2020.

O PPCDAm e o PPCerrado foram definidos como instrumentos da PNMC, instituída pela Lei Federal 12.187/2009, que prevê a existência 
de Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas. Já o Decreto 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, prevê 
planos para os dois biomas e define metas de redução de desmatamento até 2020: 80% de redução de desmatamento na Amazônia Legal 
em relação à média dos anos de 1996 a 2005 e 40% de redução no Cerrado em relação à média dos anos de 1999 a 2008. 

Em 2008, foi criado o Fundo Amazônia, que se constitui como o principal instrumento de financiamento da política de combate ao 
desmatamento. Até 2018 o Fundo havia captado 3,1 bilhões de reais dos governos da Noruega e da Alemanha e da Petrobrás, e 
desembolsado 978 milhões de reais para a realização de 101 projetos dos governos federal, estaduais e municipais, além de universidades, 
instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil*****.

A participação e a transparência pública são aspectos fundamentais para a elaboração e a implementação de políticas e de ações de 

6. PLANOS DE AÇÃO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO NA 
AMAZÔNIA LEGAL E NO CERRADO (PPCDAM E PPCERRADO)

***** Disponível em <http://www.fundoamazonia.gov.br> Acesso em: 20 jan 2019.
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combate ao desmatamento. Garanti-las demanda o engajamento de diferentes atores sociais, que devem ter acesso à informação 
para participar dos processos decisórios e acompanhar as políticas públicas. A atuação dos órgãos de accountability, por sua vez, é 
essencial para monitorar a efetividade das políticas e, eventualmente, responsabilizar os agentes públicos quando existem desvios de 
rota. Ao integrar esses princípios, o prisma de Governo Aberto nos permite identificar instrumentos que os promovem, analisar o seu 
funcionamento e propor soluções para sua evolução, contribuindo assim para o avanço em direção a uma governança democrática e à 
implementação bem-sucedida da política.

A própria Lei Federal 12.187/2009, que institui a PNMC, estabelece como diretrizes da política a participação da sociedade civil e a 
disseminação de informações. Para isso, foram criados e regulamentados, nas leis e decretos relacionados à política de combate ao 
desmatamento 99, instrumentos de participação e obrigações de transparência,  apresentados e analisados nas próximas seções deste 
capítulo. 

Pela própria natureza do problema que enfrenta, a política de combate ao desmatamento não constitui uma responsabilidade exclusiva 
do governo federal, mas deve contar com ações dos governos estaduais e municipais. Assim, é importante reforçar a atenção para o foco 
das análises desta pesquisa na esfera federal, devidamente detalhado no Capítulo 3. 

Além desta introdução, este capítulo possui quatro seções, uma para cada dimensão de Governo Aberto analisada (participação, 
transparência e accountability) e uma última com considerações finais e recomendações.

99  Foram analisadas as seguintes leis e decretos: a) Lei Federal no 12.187/2009 e Decreto Federal no 7.390/2010 que, respectivamente, institui e regulamenta a PNMC; b) Decreto Federal de 03 de julho de 2003, 
que institui o GPTI; c) Decreto Federal no 6.321/2007, que dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no Bioma Amazônia; d) Decreto Federal no 6.514/2008, que 
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente; e) Decreto Federal no 6.527/2008, que dispõe sobre o estabelecimento do Fundo Amazônia; f) Decreto Federal no  de 15 de setembro de 
2010, que institui o PPCerrado e altera o Decreto de 3 de julho de 2003, que institui GPTI.
100  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado: Plano Operativo 2016-2020. Brasília, 2015, p. 2. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
images/arquivo/80120/PPCDAm%20e%20PPCerrado%20-%20Encarte%20Principal%20-%20GPTI%20_%20p%20site.pdf>. Acesso em: 8 Mar 2018.
101  Idem. Planos de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento. Documento Base: Contexto e análises. Brasília, 2016. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm%20
e%20PPCerrado%20-%20Encarte%20Principal%20-%20GPTI%20_%20p%20site.pdf>. Acesso em: 5 Fev 2019.

A análise das experiências de participação na política de combate ao desmatamento é focada nos seguintes instrumentos: PPCDAm 
e PPCerrado e Fundo Amazônia. O foco da pesquisa recaiu sobre as experiências participativas em torno desses instrumentos. São 
elas: Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA), Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e consultas realizadas para a 
formulação dos planos e suas revisões. 

Diferente da PNMC, que apresenta um caráter de formulação da política mais evidente, o PPCDAm e o PPCerrado operam mais 
próximos à implementação, ainda que pertençam ao âmbito do planejamento. A formulação de ambos os planos segue um método 
comum, em que se diagnosticam as principais causas de desmatamento nos biomas e se definem diretrizes de atuação, eixos, objetivos 
e resultados esperados. Os objetivos por sua vez, são conectados a conjuntos de ações a serem desempenhadas, atores responsáveis, 
indicadores de resultado e territórios prioritários 100,101.

6.1. PARTICIPAÇÃO
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Fonte: elaboração própria

Apesar de os planos mencionarem um conjunto amplo de atores da sociedade civil, ora como beneficiários das ações previstas, ora 
como parceiros em sua implementação, a arquitetura participativa do PPCDAm/PPCerrado é limitada. Como é possível identificar na 
Figura 2 (abaixo) e nas páginas a seguir, houve pontos esporádicos de participação da sociedade civil em processos de reformulação 
dos Planos, porém não no acompanhamento de sua execução e há uma instância permanente de participação na gestão dos recursos 
do Fundo Amazônia.

Figura 2 - Arquitetura participativa nos Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e no 
Cerrado
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As reformulações dos Plano

Pontos de entrada da sociedade civil na política de combate ao desmatamento operaram no início de algumas das fases de reformulação 
dos planos. A listagem a seguir retoma referências encontradas quanto a processos de consulta e participação nestes momentos:

• PPCDAm - 1a fase: segundo o documento que deu início à primeira fase do PPCDAm, o Plano utilizou como subsídio para sua 
formulação um plano anterior (Plano de Ação para a Prevenção e Controle de Desmatamento, Queimadas e Exploração Madeireira 
Ilegal), que teria sido formulado com a participação do MMA, outros ministérios e entidades da sociedade civil 102. Além disso, o 
mesmo documento menciona a realização de um seminário em 2003, anterior à montagem do GT Interministerial que deu origem ao 
Plano, que teria contado com organizações da sociedade civil para a análise de dados sobre o desmatamento da Amazônia.

• PPCDAm - 2a fase: Já o documento da segunda etapa do PPCDAm 103, indica que a sociedade civil teria sido incluída no processo de 
discussão da matriz de intervenção do Plano, formulada a partir de uma revisão das causas críticas do desmatamento identificadas 
na primeira etapa. O documento também afirma que “instituições da sociedade civil prepararam avaliações sobre o Plano que foram 
encaminhadas ao Governo” (p. 14).

• PPCDAm - 3a fase: A formulação da terceira fase do PPCDAm teria sido realizada a partir de uma avaliação da segunda, liderada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com o GIZ 104  e a Comissão Econômica  para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), em 2011. Além disso, em abril do mesmo ano, foi realizada uma oficina em Brasília em que participaram 11 organizações da 
sociedade civil com atuação na Região Amazônica 105.

• PPCerrado - 1a fase: o PPCerrado foi formulado pelo GPTI. O documento que dá início à primeira fase do Plano indica que uma versão 
preliminar foi disponibilizada para consulta pública em 2009, e que foram realizadas reuniões com a sociedade civil. As contribuições 
teriam originado uma nova versão, em março de 2010, que foi trabalhada para publicação pelo governo federal 106.

• PPCerrado - 2a fase: a revisão da primeira fase do PPCerrado teve início em 2013 e levou à publicação de sua segunda fase no ano 
seguinte. Diferente dos outros casos, não foram encontrados registros de processos participativos para a formulação desta fase 107.

102 BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Plano de Acao para a Prevencão e Controle do Desmatamento na Amazonia Legal. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/
arquivo/80120/PPCDAM_fase1.pdf>. Acesso em: 8 Mar 2018.
103 Idem. Plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal: 2a fase (2009-2011). Brasília, 2009.
104 O Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit é um organismo para desenvolvimento filiado ao governo alemão.
105 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm): 3a fase (2012-2015): Pelo Uso sustentável e conservação da Floresta. Brasília, 
2013, p. 69. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm/_FINAL_PPCDAM.PDF>. Acesso em 8 Mar 2018.
106 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de ação para prevenção e controle do desmamatamento e das queimadas: Cerrado. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_
arquivos/ppcerrado_201.pdf>. Acesso em: 8 Mar 2018.
107 Idem. Plano de ação para prevenção e controle do desmamatamento e das queimadas no Cerrado: 2a fase (2014-2015).
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• PPCDAm - 4a fase/ PPCerrado - 3a fase: a quarta fase do PPCDAm foi elaborada em conjunto com a terceira fase do PPCerrado. A 
sociedade civil teria participado de uma oficina de trabalho realizada em junho de 2016, o que resultou na definição de um novo eixo 
de trabalho do plano (eixo econômico e normativo) 108.

108 Idem. Planos de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento. Documento Base: Contexto e análises. Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAm%20
e%20PPCerrado%20-%20Encarte%20Principal%20-%20GPTI%20_%20p%20site.pdf>. Acesso em: 5 Fev 2019.
109 Ao longo das reuniões, a definição mais específica dos limites da região que deve ser alvo dos recursos vai se tornando uma questão relevante, até que, em 2016, os atores decidem alterar formalmente as 
regras sobre destinação dos recursos. Do bioma Amazônia, os recursos passam a poder ser destinados à Amazônia Legal. Estados têm papel importante nesta transição.
110 Seu regimento (Art. 8o) indica que o Comitê deve emitir deliberações “quando se tratar de matéria relacionada às diretrizes e critérios de aplicação dos recursos do Fundo”. Já seu decreto de criação (Art. 6o) 
determina que “o BNDES apresentará ao COFA, para sua aprovação, informações semestrais sobre a aplicação dos recursos e relatório anual do Fundo Amazônia”.
111 Decreto no 6.527/2008.
112 Não há ato administrativo instituindo o regimento do COFA. No entanto, pode ser encontrado no seguinte endereço: <https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/
download/RegimentoCOFAnov2008.pdf>. Acesso em 8 Mar 2018.

Gestão de recursos do Fundo Amazônia

A única instância permanente em funcionamento no PPCDAm e PPCerrado incide sobre a destinação de recursos para o combate ao 
desmatamento na região amazônica 109  - o COFA. De caráter deliberativo 110, o COFA foi criado em 2008 111 , no mesmo Decreto de 
criação do próprio Fundo, e tem duas principais finalidades regimentais 112 : (i) “estabelecer as diretrizes e critérios de aplicação dos 
recursos [do Fundo]”; e (ii) aprovar “informações semestrais sobre a aplicação dos recursos e o relatório anual do Fundo”. Ou seja, sua 
incidência potencial concentra-se sobre a alocação de recursos para a implementação da política de combate ao desmatamento, tanto 
de forma ex ante (definição de critérios), quando ex post (apreciação de relatórios anuais).

Uma análise aprofundada sobre o funcionamento do COFA indica que a instância tem sido capaz, ao longo dos anos, de estabelecer 
uma rotina institucional relativamente estável, mas que a participação de atores da sociedade civil é apenas uma de suas facetas, 
já que também assume um papel de articulação dos estados da federação em torno do financiamento da política de combate ao 
desmatamento.

Quanto à frequência de reuniões, os dados indicam que, com alguma variação ao longo de sua história, o Comitê tem apresentado 
uma dinâmica bastante estável de encontros, quase sempre alcançando o número regimental mínimo de duas reuniões anuais. Como 
indicado no Gráfico 6, abaixo, a única exceção é 2012, quando o COFA não chegou a se reunir. 
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Gráfico 6 - Frequência anual de reuniões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
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O caráter de instância de representação dos estados, para além de seu aspecto de experiência de participação societal, pode ser 
identificado na composição do COFA. A sociedade civil conta apenas com 6, dos 24 integrantes do Comitê. Dos 18 estatais, por sua vez, 
metade é destinada a representantes do Governo Federal e metade aos dos estados da Amazônia Legal 113. Assim, regimentalmente, os 
estados possuem quase 40% dos assentos, ao passo que a sociedade civil conta com apenas um quarto (25%). Esta representatividade 
estadual é consoante com o fato de que, como indicado acima, parte importante das responsabilidades sobre o controle do 
desmatamento recai sobre os estados.

Em relação à representatividade da sociedade civil, o Gráfico 7, abaixo, apresenta três colunas. Cada uma delas contém a proporção 
entre representantes estatais e societais em três circunstâncias diferentes - primeiro, a distribuição regimental de assentos; segundo, 
a distribuição dos titulares e suplentes com direito a voto presentes nas reuniões; terceiro, todos os presentes, incluindo convidados 
e suplentes sem direito a voto. Quando consideradas as presenças dos titulares e suplentes com direito a voto, atores societais 
incrementam sua presença. Em vez de ocuparem 25% dos assentos, tal como previsto no regimento, o absenteísmo dos atores 
estatais eleva essa concentração para 30,1% dos assentos. Se considerados todos os presentes, incluindo convidados e suplentes 
inativos, todavia, essa concentração cai para 16,1%, com os atores estatais concentrando nada menos que 83,9% das cadeiras. Isso 
decorre da quantidade substancial de atores estatais convidados (sem direito a voto) nas reuniões do COFA. Para se ter uma ideia, as 
102 presenças estatais, quando considerados os titulares e suplentes ativos, elevam-se para 328 quando contabilizados também os 
convidados e suplentes inativos.

113 Os estados que compreendem a Amazônia Legal são AC, AP, AM, MA, MG, PA, RO, RR e TO.
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Gráfico 7 - Presenças (%) dos representantes do Estado e da sociedade civil no Comitê Orientador do Fundo Amazônia
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114   Regimento Interno do COFA, Art. 17, 2008. Em resposta a pedido de informação (e-sic no 02680000948201816), o MMA afirmou que as reuniões não são transmitidas ao vivo, ainda que sejam gravadas e 
estenotipadas. No site do COFA é possível encontrar as atas das reuniões, mas não os registros completos.

Quanto aos segmentos da sociedade civil, as proporções se alteram muito pouco. Como indicado no Gráfico 8, abaixo, apenas 
representantes de universidades e instituições de pesquisa diminuem sua representatividade no COFA. Regimentalmente, compõem 
16,7% das cadeiras. Porém, quando consideradas as presenças de titulares e suplentes ativos nas reuniões, representam apenas 9,3% 
da composição do Comitê. O vácuo de representatividade deixado por esse segmento é compensado pelo incremento das proporções 
de presenças do setor produtivo (de 33,3 para 37,2%) e das ONGs (de 16,7 para 20,9%). Populações tradicionais e associações 
profissionais mantêm sua representatividade regimental.

Se comparado às outras instâncias permanentes analisadas nesta pesquisa, um dado que chama atenção no Gráfico 8 é a manutenção 
da proporção de presenças de populações tradicionais, o que indica que, no COFA, esse segmento apresenta maior capacidade de 
comparecer às reuniões. Como um caso que foge ao comportamento dos outros casos analisados, valeria a pena investigar a gestão 
da composição do COFA, buscando entender a que se deve esta capacidade diferenciada de presença das populações tradicionais. 
Vale notar, por exemplo, que a possibilidade de custeio de despesas de deslocamento e estadia dos atores societais é uma previsão 
regimental do COFA e responsabilidade institucional do BNDES 114.
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Gráfico 8 - Presenças (%) dos segmentos da sociedade civil nas reuniões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia
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A baixa representatividade da sociedade civil no COFA poderia ser compensada, em alguma medida, pelo método de tomada de 
decisão previsto no regimento, que inclui um dispositivo de veto por segmento. Nas regras de funcionamento do COFA, fica definida 
a agregação de votos dos atores presentes como método decisório (Art. 7o). Estes votos são contabilizados dentro de cada um dos 
três segmentos - governo federal, governos estaduais e sociedade civil - sendo vencedora dentro do segmento a decisão que alcança 
maioria simples dos votos. No entanto, apenas tornam-se decisões do Comitê as matérias que obtêm a aprovação dos três segmentos. 
Ou seja, mesmo sendo minoritários, os representantes da sociedade civil têm capacidade regimental de vetar deliberações do COFA 
caso discordem delas. Na leitura das atas, todavia, não foi possível identificar, em prática, o método de tomada de decisão descrito 
regimentalmente. Não parece haver processos de agregação tal como previsto nas regras. 

As reuniões apresentam um rito bem estabelecido. Quanto à definição de diretrizes de aplicação de recursos, por exemplo, em primeiro 
lugar, é enviada uma minuta com antecedência à reunião a todos os membros (por vezes, os atores mencionam que foram realizadas 
reuniões extras entre membros do COFA para redação da minuta). O documento é então discutido em reunião. Após as rodadas de 
sugestões, o documento é aprovado ou enviado novamente aos membros com um prazo para que sugiram mais alterações antes da 
aprovação. Nos poucos momentos em que impasses não foram superados, encontrou-se uma maneira de contorná-los a partir de 
uma redação mais subjetiva e do compromisso de se realizarem novas reuniões para resolução do problema, o que corrobora a ideia 
de que a barganha não é acompanhada de uma sistemática clara de agregação. Isso não necessariamente constitui um problema, pois 
pode indicar apenas um caráter pouco polarizado no interior do COFA, de maneira que os atores não vejam a necessidade de votar 
as matérias.
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Esse trabalho de definição de diretrizes e critérios conta com discussões longas, em que cada eixo, e cada foco no interior dos eixos são 
discutidos, repensados, e muitas vezes reformulados. Já em relação à avaliação da política (ex post), a atuação do COFA se concentra 
sobre o Relatório Anual de Atividades do Fundo, que constitui a prestação de contas do BNDES, gestor do Fundo. Neste documento 
ficam indicados os recursos desembolsados, recebidos, os projetos contemplados, o andamento dos projetos, entre outras questões.

Em um primeiro momento, as discussões sobre esses relatórios são pouco aprofundadas. Os documentos são apenas apresentados, 
havendo pronta aprovação pelos presentes 115. A partir de 2014, todavia, essa questão passa por alterações. Entre o fim daquele ano 
e o início do seguinte, os aportes internacionais ao Fundo tornam-se maiores, o que é visto de maneira positiva. Ao mesmo tempo, 
todavia, as responsabilidades de gestão e transparência do MMA e do BNDES também se elevam, assumindo um peso ainda maior 
quando os atores identificam problemas na capacidade de execução dos projetos, sobretudo os implementados por atores estatais 
federais e estaduais. Diante deste cenário, a própria Ministra do Meio Ambiente, então Izabella Teixeira, participa da reunião, e reitera 
a relevância de um foco mais forte sobre o monitoramento e avaliação dos projetos******.

A partir de 2015, então, o BNDES não apenas se compromete a encontrar estratégias para aumentar a capacidade de execução dos 
projetos (por exemplo, por meio de oficinas de gestão e ajustes nos escopos dos projetos atrasados), como também as discussões 
dos Relatórios Anuais passam a ser mais longas. A partir de então, são registradas nas discussões sobre os Relatórios Anuais questões 
relativas ao balanço do Fundo, o status dos projetos (os finalizados, aqueles em andamento, e os atrasados), bem como são adicionadas 
seções que tratam dos resultados obtidos com os projetos e impactos gerados sobre o desmatamento.

115  Essa possível diferença de incidência é corroborada pelas definições institucionais. Suas regras de funcionamento não explicitam se o Comitê tem caráter deliberativo ou consultivo. No entanto, ao apontar os 
tipos de atos administrativos próprios do COFA, o regimento (Art. 8o) indica que o Comitê deve emitir deliberações “quando se tratar de matéria relacionada às diretrizes e critérios de aplicação dos recursos do 
Fundo”, e recomendações quando se tratar da “manifestação sobre o relatório anual do Fundo”.
****** ver, por exemplo, ata da 16a reunião (2014).
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A agenda do combate ao desmatamento no CONAMA e no FBMC

Boas práticas e limitações

O PPCDAm e o PPCerrado não fizeram parte da pauta de discussões do CONAMA 116 no período analisado. Ainda assim, o tema do 
combate ao desmatamento, de maneira mais geral, aparece nas discussões de 11 reuniões da plenária. Há uma divisão bastante clara 
entre o que é dito pelo MMA durante as aberturas das reuniões e as falas de representantes da sociedade civil no uso da tribuna livre.

O MMA foca suas falas nos avanços do combate ao desmatamento no país, apontando para o que entende como um papel de 
liderança internacional do Brasil na questão. Os avanços mencionados referem-se à capacidade de detecção do desmatamento por 
meio de novos instrumentos e tecnologias. Os atores citam principalmente o CAR, o Sistema Nacional de Controle da Origem de 
Produtos Florestais (SINAFLOR), a integração entre ambos e iniciativas de cooperação entre os estados para aumentar a precisão 
das informações sobre áreas desmatadas (120a reunião, 2015; 124a reunião, 2017, p. 3). Do lado da sociedade civil, as intervenções 
apontam os desafios e problemas das ações estatais. O principal problema mencionado é a constatação de um foco quase exclusivo 
do COFA no bioma da Amazônia e, consequentemente, a falta de atenção sobre o Cerrado (108a reunião, 2012; 122a reunião, 2016; 
123a reunião, 2016). O Executivo, a propósito, diz ser esta atenção um dos novos horizontes de sua atuação a partir de 2015, já que 
uma das metas da NDC brasileira seria expandir o combate para além da Amazônia (120a reunião, 2015). Representantes da sociedade 
civil também criticam o repique do desmatamento a partir de 2016, defendendo que o Executivo assumisse metas mais ambiciosas e 
invocando a atuação de órgãos de controle horizontal (MPF e Polícia Federal) na investigação e punição do desmatamento ilegal (123a 
reunião, 2016).

No FBMC, por sua vez, há discussões acerca do desmatamento na Amazônia. Uma das principais questões discutidas na CT-AgroFlorBio 
é justamente a tentativa de conter o repique do desmatamento observado a partir de 2016. Ao discutir estratégias para isso, os atores 
apontam para a importância do Plano ABC e da integração de outras políticas, tais como Concessões Florestais e Código Florestal. Por 
exemplo, uma das recomendações envolveria tornar as concessões mais atrativas em termos econômicos. O Fundo Amazônia, por sua 
vez, é mencionado como um instrumento possível para estimular o desmatamento em curto prazo, a partir do incentivo financeiro a 
atividades de mitigação. Interessantemente, todavia, PPCDAm e PPCerrado não são mencionados nas atas das reuniões.

Em relação aos processos de consulta pública realizados nos momentos de reformulação dos Planos, os registros são bastante vagos, 
apenas indicando a existência e a data de realização das consultas. Isso limita a possibilidade de realizar análises mais profundas acerca 
desses processos. Como foram conduzidos? Quantos atores participaram? Quais os segmentos mais ouvidos? Como os diagnósticos 
societais foram ou não considerados? Houve respostas ou devolutivas? Como esse processo variou nas diferentes fases dos planos? Estas 
são questões ainda a serem respondidas.

116  Nas atas publicadas no período 2012-2017, foi possível encontrar apenas uma menção específica ao PPCDAm (126a reunião, 2017), e nenhuma ao PPCerrado.
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Quanto ao COFA, chama a atenção sua capacidade de estabilizar uma rotina institucional, que constitui uma condição importante para sua 
incidência sobre a política. No entanto, é preciso perguntar-se que conjuntos de atores experimentam de maneira mais clara essa potencial 
incidência. Nesse aspecto, a presença majoritária (tanto nas regras, quanto nas reuniões) de atores estatais indica que estes tenham maior 
poder de incidência na política por meio do Comitê. Mais especificamente, a forma como os estados são articulados no Comitê indica que 
este seja não apenas um dispositivo participativo, como também um local de governança federativa. 

A representação dos estados no COFA constitui um passo interessante no sentido de buscar garantir a efetividade de políticas em que outras 
esferas federativas são relevantes. Como apontado acima, os estados têm representação numericamente privilegiada no Comitê e a leitura 
das atas indica que haja algum poder de barganha em suas mãos durante as discussões. Por exemplo, os estados da Amazônia Legal, todos 
presentes na composição do COFA, utilizam o acesso ao governo federal propiciado pelo Comitê para apresentar uma carta com demandas 
em relação ao desmatamento. As principais envolvem a definição da ENREDD+, a alteração do escopo do Fundo Amazônia do bioma 
amazônico para a Amazônia Legal, e a definição de uma metodologia de estoque e fluxo para alocação das reduções do desmatamento 
evitado. Pelo menos as duas primeiras demandas aparecem sendo implementadas pelo Governo Federal nas atas das reuniões seguintes.

Esse protagonismo dos estados não parece obstar, todavia, as possibilidades de incidência da sociedade civil no Comitê. Além dos estados, 
vale mencionar iniciativas de aproximação entre o Fundo e as comunidades tradicionais e pequenos produtores. Assim como ocorre 
no caso da política de Concessões Florestais, os atores apontam uma dificuldade especial em alcançar aqueles com menos recursos de 
participação. O próprio direcionamento de recursos aos municípios é colocado como um problema, devido à baixa capacidade técnica das 
prefeituras. As atas indicam que há um esforço do Comitê de lidar com esses problemas. Isso pode ser visto, por exemplo, na chamada 
pública para financiamento de projetos de auxílio a grupos indígenas para a implementação da Política Nacional de Gestão de Terras 
Indígenas (PNGATI), que prevê a realização de planos de gestão ambiental da terra. Os membros do COFA participam ativamente da 
preparação desta chamada (sobretudo o representante dos povos indígenas) e seu status é compartilhado em várias reuniões pelo BNDES 
e MMA. 

De maneira mais geral, analisando a arquitetura, há que se perguntar quanto às implicações de seu caráter relativamente pouco desenvolvido. 
Não há instâncias permanentes com atuação sobre a política como um todo, mas apenas sobre a alocação de recursos do fundo. Isso pode 
ser especialmente problemático na implementação das ações do PPCDAm e do PPCerrado. Afinal, como indicado nos próprios Planos, 
os membros da sociedade civil (sejam as comunidades tradicionais, ONGs ambientalistas ou setor produtivo) são considerados atores 
relevantes para o sucesso da política, ora na condição de beneficiários, ora na de parceiros institucionais. Sem instâncias de representação 
destes setores em fases de implementação, é possível que haja problemas nas ações em que sua presença é prevista.

Os processos de reformulação da política, por contarem com a inclusão de reuniões e consultas a atores da sociedade civil, poderiam 
constituir um contraponto a essas limitações. Identificando problemas na execução dos Planos, os atores societais poderiam explicitá-los 
durante as consultas e buscar soluções nas fases seguintes dos Planos. Ainda assim, nesse caso a capacidade de incidência dos atores fica 
condicionada à realização e ao formato das consultas. Além disso, sem dispositivos institucionais previstos para tanto, as possibilidades de 
acompanhamento da implementação dos Planos passam a depender mais da atuação autônoma das organizações societais e, portanto, 
dos recursos que possuem para fazê-lo.
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A transparência e o acesso à informação, além de direitos dos cidadãos, são fundamentais para a participação social e para o 
monitoramento das políticas públicas. Ganha ainda mais importância em temas de interesse coletivo, como é o caso do combate ao 
desmatamento.

A pesquisa analisou a transparência ativa e a transparência passiva relacionadas à política de combate ao desmatamento, com foco 
nas ações relacionadas ao PPCDAm e PPCerrado. Para a ativa, foram definidas 43 categorias de informação, a partir da análise de leis e 
decretos relacionados à política e de pesquisa junto a atores-chave, esta última detalhada no Capítulo 3. Estas categorias têm relação 
com as instâncias de governança, os planos setoriais e os dados sobre desmatamento ou a ele relacionados. As informações foram 
pesquisadas nos sites dos órgãos federais envolvidos diretamente com a política, especialmente o MMA, o Ibama, o INPE e o Fundo 
Amazônia. Quando não encontradas nestes sites, foram utilizados sites de busca na internet. As análises foram realizadas por dois 
pesquisadores, que cruzaram os resultados e discutiram eventuais divergências. Para testar a transparência passiva, por sua vez, foram 
realizados quatro pedidos de informação para dois órgãos relacionados à política. Analisamos o prazo de resposta e sua coerência com 
as informações solicitadas. 

Na sequência, é apresentada a análise da legislação da política de combate ao desmatamento, os resultados da análise da transparência 
ativa e da transparência passiva. Na última seção deste capítulo são feitas recomendações para o aprimoramento da transparência 
da política.

6.2. TRANSPARÊNCIA

Análise da legislação

Além das leis gerais de acesso à informação, foram analisadas duas leis, sete decretos e uma portaria relacionados ao combate ao 
desmatamento, ao PPCDAm e PPCerrado 117.

Tais normas definem as seguintes obrigações específicas de transparência ativa: realização de consultas públicas para a elaboração 
do plano nacional sobre mudança do clima e de seus planos setoriais de mitigação e de adaptação 118,119; lista de municípios 
prioritários para ações de monitoramento, prevenção e controle do desmatamento no Bioma Amazônia 120; lista de municípios com 
desmatamento monitorado e sob controle no Bioma Amazônia 121; lista de municípios com índices elevados de desmatamento no 

117 Foram analisadas as seguintes leis e decretos federais: Lei no 12.187/2009; Lei no 12.651/2012 ; Decreto no 7.390/2010; Decreto de 03 de julho de 2003; Decreto no 6.321/2007; Decreto no 6.514/2008; 
Decreto no 6.527/2008; Decreto de 15 de setembro de 2010; Decreto no 7.830/2012.
118 Decreto no 6.263/2007
119 Decreto no 7.390/2010.
120 Decreto no 6.321/2007.
121 Decreto no 6.321/2007.
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Cerrado 122; Lista positiva de imóveis rurais com cobertura florestal monitorada 123; dados do imóvel rural, da área ou local embargado 
por infração ambiental e do respectivo titular 124; diplomas de reconhecimento da contribuição dos doadores do Fundo Amazônia 125; 
disponibilização do CAR, por meio do SICAR 126; informações sobre a supressão da vegetação nativa autorizada e sem autorização 127.

Se por um lado, as obrigações de transparência ativa estão relacionadas a apenas algumas categorias de informação produzidas 
no âmbito dos planos e das ações de combate ao desmatamento e que são de interesse público, a Lei que institui a PNMC e a LAI 
apontam para um dever geral dos órgãos públicos disponibilizarem informações sobre o tema. A primeira estabelece a promoção 
da disseminação de informações como parte de suas diretrizes. A segunda determina que informações de interesse coletivo ou 
geral devem ser divulgadas proativamente pelos órgãos públicos, incluindo como informações obrigatórias aquelas que permitam o 
acompanhamento de programas, projetos e ações. Compreende-se então que os documentos e as informações sobre o tema, com 
exceção daqueles que estiverem sob sigilo nos termos da lei, devam ser divulgados proativamente pelos órgãos públicos. 

Transparência Ativa

Das 43 categorias analisadas, 29 (67%) estavam integralmente disponíveis, 8 categorias (19%) estavam disponibilizadas de forma 
parcial e 6 categorias (14%) não estavam disponíveis. O Quadro 9, a seguir, sintetiza os resultados, comentados em seguida:

122 Decreto de 15 de setembro de 2010.
123 Decreto no 6.321/2007.
124 Decreto no 6.514/2008.
125 Decreto no  6.527/2008.
126 Lei no 12.651/2012 e Decreto no 7.830/2012
127 Portaria MMA  no  373/2008.
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Quadro 9 - Transparência ativa dos Planos de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado

Autorizações de supressão 
da vegetação emitidas pelo  

IBAMA
parcial GTPI - Pautas e Atas não 

PPCDAM  - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação 

- 3a fase
sim 

Autos de Infrações florestais 
emitidos pelo IBAMA sim GTPI - Membros não PPCDAM - Plano 4a fase sim 

Áreas embargadas pelo IBAMA sim Comissão Executiva Unificada - 
Pautas e Atas sim 

PPCDAM  - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação 

- 4a fase
sim 

Autorizações de Exploração 
Florestal (AUTEX) parcial Comissão Executiva Unificada - 

Membros sim PPCERRADO - Plano 2a fase sim 

Documento de Origem Florestal 
(DOF) - Transporte de produtos 

florestais
sim Câmaras Técnicas - Pautas e 

Atas parcial
PPCERRADO  - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação - 2a fase

não 

Dados da degradação florestal 
anual do bioma Amazônia parcial Câmaras Técnicas - Membros sim PPCERRADO - Plano 3a fase Sim

Dados da degradação florestal 
anual do bioma Cerrado não 

Registro das consultas públicas 
realizadas para a elaboração do 

PPCDAM e PPCERRADO
não 

PPCERRADO  - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação - 3a fase
sim 

Dados do DETER A parcial COFA - Atas e Pautas sim 
Níveis de referência para 

pagamentos por resultados de 
REDD+

sim 

Dados do DETER B sim COFA - Membros sim ENREDD+ sim 

Dados de desmatamento na 
Amazônia Legal (PRODES) sim Comissão Nacional de REDD - 

Pautas e Atas sim 
ENREDD + - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

parcial

Dados de desmatamento do 
Cerrado ("PRODES CERRADO") sim Comissão Nacional de REDD - 

membros sim 
Lista de municipios 

prioritários para o controle do 
desmatamento - Amazônia

sim 

CAR - Dados desagregados parcial Fundo Amazônia - Projetos sim 
Lista de municípios com 

desmatamento monitorado e 
sob controle - Amazônia

sim 

CAR - Dados cadastrais 
nacionais sim Fundo Amazônia - Diplomas de 

doação sim 
Lista positiva de imóveis 

rurais com cobertura florestal 
monitorada - Amazônia

não 

CAR - Shapes dos Imóveis 
cadastrados sim PPCDAM - Plano 3a fase sim 

Lista de municipios com 
elevados índices de 

desmatamento - Cerrado
parcial

Governança das políticas de 
combate ao desmatamento sim 

Autorizações de supressão 
da vegetação emitidas pelo  

IBAMA
parcial GTPI - Pautas e Atas não 

PPCDAM  - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação 

- 3a fase
sim 

Autos de Infrações florestais 
emitidos pelo IBAMA sim GTPI - Membros não PPCDAM - Plano 4a fase sim 

Áreas embargadas pelo IBAMA sim Comissão Executiva Unificada - 
Pautas e Atas sim 

PPCDAM  - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação 

- 4a fase
sim 

Autorizações de Exploração 
Florestal (AUTEX) parcial Comissão Executiva Unificada - 

Membros sim PPCERRADO - Plano 2a fase sim 

Documento de Origem Florestal 
(DOF) - Transporte de produtos 

florestais
sim Câmaras Técnicas - Pautas e 

Atas parcial
PPCERRADO  - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação - 2a fase

não 

Dados da degradação florestal 
anual do bioma Amazônia parcial Câmaras Técnicas - Membros sim PPCERRADO - Plano 3a fase Sim

Dados da degradação florestal 
anual do bioma Cerrado não 

Registro das consultas públicas 
realizadas para a elaboração do 

PPCDAM e PPCERRADO
não 

PPCERRADO  - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação - 3a fase
sim 

Dados do DETER A parcial COFA - Atas e Pautas sim 
Níveis de referência para 

pagamentos por resultados de 
REDD+

sim 

Dados do DETER B sim COFA - Membros sim ENREDD+ sim 

Dados de desmatamento na 
Amazônia Legal (PRODES) sim Comissão Nacional de REDD - 

Pautas e Atas sim 
ENREDD + - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

parcial

Dados de desmatamento do 
Cerrado ("PRODES CERRADO") sim Comissão Nacional de REDD - 

membros sim 
Lista de municipios 

prioritários para o controle do 
desmatamento - Amazônia

sim 

CAR - Dados desagregados parcial Fundo Amazônia - Projetos sim 
Lista de municípios com 

desmatamento monitorado e 
sob controle - Amazônia

sim 

CAR - Dados cadastrais 
nacionais sim Fundo Amazônia - Diplomas de 

doação sim 
Lista positiva de imóveis 

rurais com cobertura florestal 
monitorada - Amazônia

não 

CAR - Shapes dos Imóveis 
cadastrados sim PPCDAM - Plano 3a fase sim 

Lista de municipios com 
elevados índices de 

desmatamento - Cerrado
parcial

Governança das políticas de 
combate ao desmatamento sim 

Autorizações de supressão 
da vegetação emitidas pelo  

IBAMA
parcial GTPI - Pautas e Atas não 

PPCDAM  - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação 

- 3a fase
sim 

Autos de Infrações florestais 
emitidos pelo IBAMA sim GTPI - Membros não PPCDAM - Plano 4a fase sim 

Áreas embargadas pelo IBAMA sim Comissão Executiva Unificada - 
Pautas e Atas sim 

PPCDAM  - Relatório ou sistema 
de monitoramento ou avaliação 

- 4a fase
sim 

Autorizações de Exploração 
Florestal (AUTEX) parcial Comissão Executiva Unificada - 

Membros sim PPCERRADO - Plano 2a fase sim 

Documento de Origem Florestal 
(DOF) - Transporte de produtos 

florestais
sim Câmaras Técnicas - Pautas e 

Atas parcial
PPCERRADO  - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação - 2a fase

não 

Dados da degradação florestal 
anual do bioma Amazônia parcial Câmaras Técnicas - Membros sim PPCERRADO - Plano 3a fase Sim

Dados da degradação florestal 
anual do bioma Cerrado não 

Registro das consultas públicas 
realizadas para a elaboração do 

PPCDAM e PPCERRADO
não 

PPCERRADO  - Relatório ou 
sistema de monitoramento ou 

avaliação - 3a fase
sim 

Dados do DETER A parcial COFA - Atas e Pautas sim 
Níveis de referência para 

pagamentos por resultados de 
REDD+

sim 

Dados do DETER B sim COFA - Membros sim ENREDD+ sim 

Dados de desmatamento na 
Amazônia Legal (PRODES) sim Comissão Nacional de REDD - 

Pautas e Atas sim 
ENREDD + - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

parcial

Dados de desmatamento do 
Cerrado ("PRODES CERRADO") sim Comissão Nacional de REDD - 

membros sim 
Lista de municipios 

prioritários para o controle do 
desmatamento - Amazônia

sim 

CAR - Dados desagregados parcial Fundo Amazônia - Projetos sim 
Lista de municípios com 

desmatamento monitorado e 
sob controle - Amazônia

sim 

CAR - Dados cadastrais 
nacionais sim Fundo Amazônia - Diplomas de 

doação sim 
Lista positiva de imóveis 

rurais com cobertura florestal 
monitorada - Amazônia

não 

CAR - Shapes dos Imóveis 
cadastrados sim PPCDAM - Plano 3a fase sim 

Lista de municipios com 
elevados índices de 

desmatamento - Cerrado
parcial

Governança das políticas de 
combate ao desmatamento sim 
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Considerações gerais

Algumas considerações gerais merecem ser feitas. Em primeiro lugar, há uma dispersão de informações em diferentes sites. Apesar de 
parte significativa das informações estar concentrada em uma seção específica do site do MMA dedicada ao tema , foram encontradas 
informações relacionadas às categorias analisadas em mais três sites (Fundo Amazônia, INPE e Ibama). Além disso, dentro de um 
mesmo site é necessário acessar distintas seções para encontrar as informações. Isso dificulta a compreensão, por parte dos cidadãos, 
sobre quais informações acerca da política existem e estão disponíveis.

Outra questão é que boa parte das informações está em documentos publicados em formato PDF. Tal formato dificulta a busca e o 
reprocessamento automatizado de informações, especialmente daquelas estruturadas em formato de dados.

Dados de desmatamento e dados relacionados ao tema

O acesso aos dados sobre desmatamento e degradação florestal ou àqueles que permitem entender a dinâmica desses processos é 
fundamental para o monitoramento do tema e de sua evolução, bem como da efetividade das políticas públicas. 

Em relação à Amazônia, existem quatro sistemas de monitoramento, todos sob responsabilidade do INPE. O PRODES monitora o 
desmatamento por corte raso e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento. Os dados do PRODES podem ser acessados 
por meio de um mapa e de tabelas.

O DETER A, lançado em 2004, e o DETER B, lançado em 2016, são sistemas de alerta de desmatamento e degradação na Amazônia para 
ajudar nas atividades de fiscalização e controle dos órgãos ambientais. Em ambos os sistemas é possível acessar os dados por meio 
de mapas, de boletins e tabelas e realizar o download em formato shapefile. O DETER A foi avaliado como “parcial”, pois os dados de 
2018 não estavam disponíveis no momento da pesquisa. 

Já o DEGRAD gera os dados de degradação florestal, onde a cobertura florestal não foi completamente removida. É possível baixar os 
dados em formato shapefile. A categoria foi considerada “parcial”, pois os dados de 2017 não estavam disponíveis no momento da 
pesquisa.

Em relação ao Cerrado, o INPE lançou em setembro de 2018 uma plataforma que permite o acesso aos dados de desmatamento do 
Bioma. Trata-se de um importante avanço, pois havia uma lacuna de informações sobre o tema. São disponibilizadas informações por 
meio de um mapa, de gráficos e tabelas, além da possibilidade de baixar os dados em formato shapefile e CVS. Entre todos os sistemas 
disponíveis sobre desmatamento e degradação, este possui a interface com linguagem visual e navegação mais simples e intuitiva, o 
que facilita a compreensão por usuários menos técnicos. 

128 Disponível em: <http://combateaodesmatamento.mma.gov.br>. Acesso em: 26 Nov 2018.
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As autorizações de supressão da vegetação emitidas pelo Ibama foram consideradas como “parcial”, em função de não apresentarem 
os polígonos das áreas autorizadas. Em relação às Autorizações de Exploração Florestal (AUTEX) são disponibilizados dados como 
nome, razão social, CNPJ ou CPF, CTF, estado, município, latitude e longitude, área, órgão emissor, tipo, número e data da AUTEX, tipo 
de produto, espécie e volume. Porém não são disponibilizados os polígonos da área. Por isso, recebeu a avaliação “parcial”.

Em relação às áreas embargadas, é possível acessar a lista com diversas informações, incluindo nome ou razão social; CPF ou CNPJ; 
localização do imóvel; extensão da área embargada; detalhamento da infração; e data de inserção na lista de embargo. Além disso, 
é possível acessar as informações em um mapa. Sobre os autos de infração está disponível uma lista com informações como tipo da 
infração, data, valor da multa, nome, CNPJ ou CPF, dentre outras. Ambas as categorias foram avaliadas positivamente.

Já o Documento de Origem Florestal (DOF) foi avaliado como “sim”, dado que em setembro de 2018 o Ibama abriu essa base de dados, 
disponibilizando ao público os dados desagregados, incluindo: informações sobre o remetente e o destinatário, volume, espécie e 
preço.

Os decretos preveem a elaboração e a divulgação de listas de municípios prioritários para o controle do desmatamento na Amazônia, 
de muncípios com desmatamento monitorado e sob controle do mesmo bioma e de lista de municípios com elevados índices de 
desmatamento no Cerrado. As duas primeiras categorias foram avaliadas como “sim”, porém a referente ao Cerrado como “parcial”, 
pois a lista disponível é de 2012. Além disso, existe a previsão de divulgação de uma lista positiva de imóveis rurais com cobertura 
florestal monitorada. Porém, esta não foi encontrada.

Por fim, em relação ao CAR, em 2016, o SFB lançou um site 129 para a disponibilização dos dados públicos do SICAR. Com exceção das 
informações sobre dados cadastrais do proprietário e do registro do imóvel, as outras informações do CAR, por propriedade, estão 
disponíveis neste site, tais como: localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das 
Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais. Em função da restrição dos dados cadastrais, a 
categoria foi classificada como “parcial”.

Já os dados geoespaciais podem ser acessados e baixados por município, e tiveram sua disponibilidade avaliada como “sim”. O site 
deveria permitir o download da base completa de uma única vez, dado que atualmente é necessário fazê-lo individualmente, por 
município. Outro ponto negativo é a necessidade de inserção de um e-mail válido e um código apresentado na tela para acessar os 
dados.

Os dados agregados do país e por estado sobre o CAR também são disponibilizados por meio de boletins periódicos elaborados 
pelo SFB. Tais documentos contêm informações como: dados de área passível de cadastramento em hectares, área cadastrada em 
hectares, quantidade de imóveis cadastrados; e percentual da área cadastrada.

129 Disponível em: <http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index>.Acesso em: 13 mai 2018
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Instâncias de Governança da Política

Foi analisada a disponibilização de informações das seguintes instâncias de governança da política: GTPI, Comissão Executiva Unificada 
do PPCDAm e do PPCerrado, Câmaras Técnicas da Comissão Executiva, COFA e Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+).

Para todas as instâncias foram analisadas duas categorias de informação 1) Pautas e atas das reuniões; 2) Lista de membros, contendo 
nome completo e as instituições que representam. Além disso, um indicador analisou a existência de informações gerais sobre a 
governança da política, com a identificação dos órgãos responsáveis pela sua elaboração, execução e monitoramento.

Informações gerais sobre a governança encontravam-se disponíveis em uma seção específica do site do MMA, contendo as principais 
instâncias e um organograma das relações entre os diversos órgãos públicos na temática. 

A Comissão Executiva Unificada, o COFA e a CONAREDD+ foram avaliadas positivamente nas duas categorias. Sobre as Câmaras 
Técnicas da Comissão Executiva foi localizada a lista de membros, porém as atas e as pautas estavam atualizadas até 2017, tendo 
sido avaliadas como “parcial”. Em relação ao GTPI, não foram encontradas as atas e as pautas das reuniões, tampouco a lista com os 
membros. No site da Casa Civil, existe uma seção destinada ao GTPI, somente com informações gerais sobre o grupo e atualizada pela 
última vez em 2010.

Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia possui um site específico, com diversas informações sobre o seu funcionamento. Além da avaliação do COFA, já 
apresentada na seção anterior, analisou-se a disponibilização de informações gerais acerca dos projetos apoiados e dos diplomas de 
reconhecimento da contribuição dos doadores do Fundo Amazônia. 

Sobre os projetos apoiados, a categoria foi analisada de forma positiva, pois existem informações que incluem o objetivo, os 
beneficiários, a instituição executora, a abrangência territorial, o valor total e o status de execução, dentre outras.

Em relação aos diplomas, a íntegra dos mesmos está disponível na seção “doações” do site do Fundo Amazônia, contendo:  nome do 
doador;  valor doado; data da contribuição; valor equivalente em toneladas de carbono; e ano da redução das emissões.
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Planos

A política de combate ao desmatamento tem no PPCDAm e PPCerrado uma dimensão fundamental de seu planejamento e 
operacionalização. Como já apresentado, tais planos são reelaborados periodicamente, sendo que o PPCDAm está em sua quarta fase 
e o PPCerrado em sua terceira. Dessa forma, foi analisada a disponibilização da versão atual e anterior de cada plano, bem como de 
relatórios de monitoramento ou avaliação deles. O mesmo foi feito para a ENREDD+, política com forte interface com a de combate 
ao desmatamento. 

Em relação ao PPCDAm, a quarta e a terceira fases do plano estão disponíveis no site do MMA. Além disso, existem relatórios de 
avaliação dos principais resultados e ações desenvolvidas nessas duas fases.

Sobre o PPCerrado, a segunda e a terceira fases do plano também estão disponíveis, porém só foi encontrado um relatório de avaliação 
para a terceira que é, inclusive, integrado ao da quarta versão do PPCDAm.

Sobre a ENREDD+, foi encontrado o documento da política e boletins acerca da sua implementação, porém não um documento de 
avaliação ou de monitoramento. Dessa forma, essa última categoria foi analisada como “parcial”.

De maneira geral, a avaliação mostra um alto nível de transparência dos planos e boas práticas de disponibilização de relatórios de 
avaliação e de monitoramento, mas que ainda carece de aprimoramento. 

Foi avaliada também a disponibilização de documentos sobre as consultas públicas, que são obrigatórias no processo de elaboração 
dos planos setoriais, como o PPCDAm e o PPCerrado. Porém, tais documentos não foram encontrados.

Transparência Passiva

Foram realizados quatro pedidos de informação, sendo três para o MMA e um para o BNDES. Os pedidos foram realizados via Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). Trata-se de questionamentos relacionados ao funcionamento do COFA e ao 
monitoramento do PPCerrado.

Todos os quatro pedidos foram respondidos dentro do prazo definido pela LAI. Os pedidos foram respondidos em sua totalidade, 
sendo que em apenas um caso foi necessário submeter recurso, mas para uma informação que não foi solicitada no pedido inicial.

A análise das respostas aos pedidos demonstrou um bom cumprimento da LAI.
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Foram analisados três relatórios de auditorias realizadas pela CGU e um relatório do TCU. Cada um dos relatórios da CGU apresenta um 
escopo próprio. Do mais restrito ao mais geral, são analisados: um projeto de cooperação técnica custeado pelo governo da Noruega, 
para a realização de ações de combate ao desmatamento em três estados brasileiros; um programa orçamentário que compreende as 
ações de fiscalização do desmatamento por parte do Ibama; e o conjunto geral de atividades realizados pelo Ibama durante o ano de 
2016. Já o relatório do TCU foi originado de uma solicitação do Senado Federal, e analisa o cumprimento dos objetivos definidos na 
terceira fase de implementação do PPCDAm, ocorrida entre 2012 e 2015.

A primeira auditoria 130 avalia a execução do projeto mencionado acima com base nos compromissos estabelecidos em seu plano de 
trabalho, ao longo do ano de 2013. Foram avaliados três principais aspectos do projeto: (i) o planejamento dos trabalhos, considerando 
questões financeiras (saldo, volume de transações, sistema financeiro) e a qualidade do sistema de controles internos do órgão 
implementador; (ii) a definição dos valores do projeto; e (iii) a execução desses valores, a partir de demonstrativos enviados pelo 
MMA.

Constituíram o objeto da avaliação: a formulação dos planos estaduais de prevenção e controle do desmatamento em três estados 
(Mato Grosso, Pará e Acre); os contratos de implementação de projetos-piloto de cadastramento ambiental rural (CAR) de imóveis 
em alguns municípios; e a qualidade do monitoramento do projeto por parte do MMA e sua articulação com o financiador. Como 
resultado, a CGU indicou que os planos estaduais foram elaborados, bem como o processo de cadastramento dos imóveis rurais 
realizado. Quanto ao monitoramento e articulação do MMA com o financiador, a CGU apresentou algumas ressalvas, como a não 
realização de algumas reuniões com os financiadores, porém considerou que houve um acompanhamento satisfatório dos resultados 
do projeto por parte de seus executores.

A segunda auditoria da CGU 131, realizada em 2017, concentrou-se sobre ações de fiscalização do desmatamento realizadas pelo 
Ibama. O tipo de auditoria realizada consiste em um ranqueamento de programas presentes na Lei Orçamentária Anual vigente no 
governo federal, e posterior seleção daqueles considerados mais relevantes para serem auditados. Por exemplo, a CGU afirmou ter 
escolhido o programa de fiscalização do Ibama pela sua relevância orçamentária (representa cerca de 50% das ações realizadas pelo 
órgão) e por seu destaque internacional. Foi avaliada a adequação da implementação do programa selecionado em relação ao que se 
espera de um resultado considerado bem-sucedido.

A análise foca quatro questões consideradas estratégicas pela CGU: a gestão dos bens apreendidos a partir das fiscalizações ambientais 
realizadas, a abrangência do programa nos biomas nacionais, a disponibilidade de recursos para realizar as ações de fiscalização e a 

6.3. ACCOUNTABILITY

130 Relatório no 201217672. Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/6109.pdf>. Acesso 
em: 26 Nov 2018.
131 Relatório no 69. Avaliação da Execução de Programas de Governo. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/9752.pdf>. Acesso em: 26 Nov 2018.
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existência de avaliações internas de resultados do programa. De maneira geral, os resultados da auditoria apontaram os principais 
desafios para uma execução considerada eficaz do programa. Uma das principais fragilidades encontradas diz respeito ao processo de 
apreensão e guarda de bens. Dada a precariedade dos depósitos e outros problemas, os bens apreendidos acabariam permanecendo 
em posse de seus donos, o que acabaria inviabilizando um dos principais mecanismos de coerção do programa - a descapitalização 
do infrator. Além disso, também foram apontadas questões como o foco majoritário das ações no bioma amazônico, a insuficiência 
de recursos humanos e a subutilização de instrumentos de monitoramento interno, tais como indicadores de desempenho e metas.

Como indicado acima, a terceira auditoria 132 sugere possuir um escopo mais alargado - afirma avaliar a gestão do Ibama durante o 
ano de 2016, retomando recomendações realizadas em uma auditoria anterior, realizada dois anos antes. A definição do instrumento 
utilizado - Auditoria Anual de Contas - indica que a auditoria não se restringiria a programas específicos do órgão, como o caso 
anterior, mas realizaria uma análise gerencial geral, que inclui indicadores de desempenho, resultados da gestão, processos de gestão 
de pessoas, de compras e contratações, patrimônio imobiliário e ações de controle e monitoramento interno.

A despeito deste escopo mais alargado, o conteúdo da auditoria se concentra sobre o programa de fiscalização do desmatamento 
implementado pelo Ibama. A leitura do relatório esclarece que os problemas de restrição territorial das ações ao bioma amazônico e 
a baixa capacidade de armazenamento dos bens apreendidos já haviam sido identificados ainda em 2014. A auditoria relata o diálogo 
com o Ibama realizado sobre os problemas, e inclui algumas recomendações, que já se encontravam em implementação desde 2014, 
tais como a realização de parcerias institucionais para a ampliação da capacidade de armazenamento dos bens apreendidos, bem 
como a maior transparência da página do Ibama na internet quanto às informações dos bens apreendidos, daqueles aptos a serem 
doados e dos registros das doações realizadas pelo órgão.

Por fim, a auditoria realizada pelo TCU 133 tem como enfoque a implementação da terceira fase do PPCDAm pelo MMA, que ocorreu 
entre 2012 e 2015. A auditoria avalia o alcance das metas e recomenda medidas para que o órgão executor do Plano alcance seus 
objetivos. São avaliados três documentos do plano a partir de três eixos temáticos: ordenamento fundiário e territorial; monitoramento 
e controle ambiental; e fomento a atividades sustentáveis. Os documentos avaliados compreendem uma avaliação realizada pelo 
IPEA, GIZ e CEPAL, já mencionada na seção sobre participação, que teria dado origem à quarta fase do plano; o próprio documento do 
plano; e um balanço preliminar de sua implementação.

Como conclusão geral, o relatório aponta que o principal obstáculo para a implementação do PPCDAm seria a falta de integração 
entre as diferentes esferas de governo. O relatório indica que eixo “monitoramento e controle” teria sido o principal responsável pela 
redução do desmatamento nas duas primeiras fases do PPCDAM, mas atenta para limitações da efetividade deste modelo. Sugere que 
o governo federal deveria dedicar maior atenção ao eixo de “fomento a atividades produtivas sustentáveis”, que teria o potencial de 
gerar benefícios mais duradouros do que os de fiscalização.

132 Relatório no 201600656. Auditoria Anual de Contas. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/9357.pdf>. Acesso em: 26 Nov 2018.
133 Acórdão no 1909/2017. Solicitação do Congresso Nacional. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
NUMACORDAO%253A1909%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 26 Nov 2018.
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Em suma, os quatro relatórios analisados concentram-se sobre aspectos consideravelmente variados da política. Há um destaque 
evidente para problemas enfrentados pelo Ibama em suas atividades de fiscalização do desmatamento, algo apontado por auditorias 
da CGU pelo menos desde 2014. Este seria um caso propício para uma análise aprofundada acerca da recepção de recomendações 
da CGU por parte dos órgãos avaliados. Em que medida os diagnósticos e recomendações realizados desde 2014 foram ou não 
considerados pelo Ibama. Se foram, o que explicaria a persistência dos problemas identificados nas sucessivas auditorias realizadas?

Para além das atividades de fiscalização do desmatamento por parte do Ibama, também foram avaliados resultados da implementação 
de partes específicas da política (elaboração de planos estaduais de prevenção e controle do desmatamento) e de partes mais gerais 
da mesma, tal como na avaliação da execução de toda a terceira fase do PPCDAm. Pesquisas futuras podem levantar questionamentos 
quanto aos determinantes dos tipos de avaliação realizadas pela CGU e pelo TCU? Em outras palavras, que partes das políticas passam 
pelo crivo dessas instituições de accountability, e o que determina a escolha dessas instituições sobre quais serão os focos de seu 
monitoramento?

As análises realizadas permitem uma compreensão geral sobre o funcionamento dos instrumentos de participação, de transparência 
e de accountability associados à política de combate ao desmatamento e à elaboração das seguintes recomendações para o seu 
aprimoramento: 

6.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

Participação

No eixo da participação, a primeira característica arquitetônica que se repara é a falta de uma instância permanente para a elaboração, 
gestão e monitoramento do PCCDAm e PPCerrado. Uma vez que esses planos são reelaborados com frequência, como parte de 
sua própria dinâmica institucional, a falta de uma instância desse tipo, e de uma regulamentação das consultas públicas, torna as 
possibilidades de participação para a formulação dos planos bastante instável. Elas dependem, ou da iniciativa do Executivo de abrir 
processos de consultas públicas - as quais não parecem possuir uma estrutura de funcionamento e desenvolvimento, por exemplo, 
com procedimentos bem definidos -, ou da iniciativa autônoma dos atores societais interessados.

Quanto ao COFA, é importante ressaltar sua característica híbrida entre instância de participação social e de governança interfederativa. 
Quanto ao seu primeiro aspecto, os resultados são ambíguos. De um lado, a representatividade societal é bastante baixa, dado que 
apenas 25% dos assentos são reservados regimentalmente à sociedade civil. O método de comunicação interno poderia resolver 
essa disparidade, mas, pela leitura das atas, é possível inferir que este não seja levado a cabo. Por outro lado, há que se reconhecer a 
presença incomum de representantes de comunidades tradicionais nos assentos do COFA, o que é incentivado graças ao pagamento, 
por parte do governo federal, do custeio das passagens e diárias para participação nas reuniões.
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Com base nesse diagnóstico, recomenda-se:

• Criar uma instância permanente de participação social para a elaboração, gestão, monitoramento e avaliação do PPCDAm e do 
PPCerrado;

• Regulamentar as consultas públicas de elaboração dos planos, garantindo ampla divulgação e retorno sobre as propostas 
recebidas por meio das mesmas;

• Realizar transmissão online das reuniões do COFA.

• Incluir o PPCDAm e o PPCerrado nas discussões sobre combate ao desmatamento realizadas no CONAMA e no FBMC. Essas 
instâncias discutem questões relativas ao tema, mas não mencionam esses Planos, que são fundamentais para uma ação 
estruturada de combate ao desmatamento.

Transparência

Apesar de ser a segunda política com a melhor avaliação de transparência ativa, cerca de um terço das categorias analisadas estava 
indisponível ou parcialmente indisponível no momento da pesquisa. Tal fato demonstra que avanços ainda são necessários na 
disponibilização proativa de informações. Outras questões que merecem destaque são a dispersão de informações em diferentes sites 
e a disponibilização de parte das informações em formato fechado. 

Como aspectos positivos, além dos sistemas de desmatamento e degradação da Amazônia (PRODES, DETER A e B e DEGRAD), vale 
ressaltar o lançamento do PRODES “Cerrado” e a abertura da base de dados do DOF, ambos em 2018, o que aponta para um esforço 
dos órgãos públicos na geração e disponibilização de informações sobre o tema.

Em relação a transparência passiva, todos os pedidos foram respondidos integralmente e dentro do prazo legal, o que aponta para o 
bom cumprimento da LAI.

A partir desse conjunto de análises, elaboramos as seguintes recomendações para o aprimoramento da transparência relativa ao 
PPCDAm e ao PPCerrado:

• Criar um Portarial Interministerial ou outro tipo de normativa, definindo as categorias de informação que devem ser 
disponibilizadas proativamente, bem como formato, responsáveis e periodicidade de atualização;

• Organizar todas as informações sobre a política de combate ao desmatamento em um único site ou, pelo menos, garantir que os 
sites com informações sobre o tema possuam links para os demais;
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• Elaborar e publicar os relatórios de monitoramento das atividades/ações planejadas na 2a fase do PPCerrado e da ENREDD+;

• Disponibilizar o registro das consultas públicas realizadas durante o processo de elaboração do PPCDAm, do PPCerrado e da 
ENAREDD+;

• Disponibilizar todas as informações em formato aberto (compreensível por máquina e não-proprietário) permitindo o seu 
reprocessamento e facilitando a sua localização;

• Disponibilizar as informações faltantes sobre as Câmaras Técnicas da Comissão Executiva do PPCDAm e do PPCerrado e do GTPI;

• Divulgar os dados atualizados do DETER A e do DEGRAD;

• Divulgar os polígonos das AUTEX e das autorizações de supressão da vegetação;

• Monitorar e divulgar os dados da degradação do Cerrado, da mesma forma  como o projeto DEGRAD é realizado para a Amazônia.

• Atualizar e divulgar a lista de municípios com alto índice de desmatamento do Cerrado;

• Disponibilizar todos os dados da base do CAR, como nome completo e CNPJ/CPF dos proprietários, o nome da propriedade e as 
informações do registro do imóvel.

Accountability

As auditorias da CGU tiveram como foco uma análise qualitativa e quantitativa das ações de fiscalização ambiental voltadas à 
redução do desmatamento no país. Tais auditorias mostram um panorama dos principais gargalos enfrentados para combater o 
desmatamento, principalmente no que diz respeito à falta de recursos humanos e materiais, além da questão da apreensão de bens 
durante a fiscalização realizada pelo Ibama.

Já a auditoria do TCU apresentou um escopo mais alargado, concentrando-se na governança e sistemas de prestação de contas do 
PPCDAm, em virtude da demanda advinda do Senado, tendendo a ter uma preocupação mais de longo prazo da gestão da política ao 
propor deliberações com potencial de impacto estrutural na mesma. 

Uma limitação dos relatórios de ambas as instituições diz respeito a um foco demasiadamente concentrado sobre a implementação da 
política no bioma amazônico, em detrimento do Cerrado. Uma das auditorias chega a notar a limitação da abrangência do Ibama a este 
bioma. No entanto, nenhuma das quatro avaliações realizadas pela CGU e pelo TCU analisou aspectos relacionados à implementação 
do PPCerrado, que já se encontra em sua terceira fase de execução .
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Cabe destacar também que, tal como ocorre em outras políticas analisadas nesta pesquisa, a ausência de instâncias permanentes 
de participação da sociedade civil sobre a avaliação da execução da política é compensada pela concentração da atuação da CGU e 
do TCU nesta fase. No caso do PPCDAm e do PPCerrado, os dados indicam um cenário em que a sociedade civil realiza avaliações 
por meio dos processos de consulta durante as diferentes reformulações dos Planos. Nesse caso, a sociedade civil poderia se valer 
das avaliações realizadas pelas instituições de accountability. Ainda assim, precisaríamos indagar quanto os efeitos da falta de uma 
estruturação mais concreta dos procedimentos dessas consultas sobre a capacidade de incidência da sociedade civil. 

Por fim, é interessante notar que, enquanto existem ações de articulação entre tribunais de contas dos estados para o controle da 
política do SNUC, isso não apareceu nos relatórios sobre PPCDAm e PPCerrado. Articulações deste tipo nesta política são especialmente 
relevantes, dado o papel importante dos estados no combate ao desmatamento.

Com base nessas questões, portanto, recomenda-se:

• Realizar auditorias especificamente concentradas sobre o PPCerrado, que permitam, inclusive, a realização de comparações 
entre a implementação deste plano e do PPCDAm. Compartilhariam as mesmas limitações? Soluções encontradas em um caso 
poderiam ser transpostos a outro? 

• Promover diálogo entre CGU e TCU, de um lado, e grupos da sociedade civil, de outro, para munir os atores societais de informação 
e diagnósticos acerca do funcionamento da política;

• Promover diálogo entre CGU e TCU, de um lado, e órgãos estaduais de accountability, para possíveis articulações nas auditorias;

• Considerar como objetos de suas auditorias o atendimento a regras de transparência e o funcionamento das instâncias 
participativas existentes ou previstas. Como indicado neste relatório, estes são pontos onde a qualidade da gestão das políticas 
apresenta lacunas importantes a serem preenchidas.
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Em 2000, as atividades agropecuárias emitiram 328 milhões de toneladas de carbono equivalente (CO2eq), passando para 429 milhões 
em 2015 135. Neste ano, o setor foi responsável por 31,3% do total de emissões do país, ficando atrás somente do setor de energia. 
Além disso, as mudanças do clima no regime das chuvas e na temperatura poderão resultar em mudanças na produtividade e na 
qualidade dos produtos agropecuários.

Visando enfrentar tal cenário, o governo federal, por meio do MAPA lançou, em 2012, o Plano ABC. Trata-se de um dos planos setoriais 
previstos no Decreto n° 7.390/2010, que regulamenta a PNMC.

O Plano ABC é composto por sete programas, sendo seis voltados à mitigação das emissões e um à adaptação. São eles: Recuperação 
de Pastagens Degradadas; Integração Lavoura Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); Sistema Plantio Direto (SPD); 
Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN); Florestas Plantadas; Tratamento de Dejetos Animais; e Adaptação às Mudanças Climáticas. 
Além disso, o Plano conta com uma linha de crédito, o Programa ABC, destinada a produtores rurais e suas cooperativas e voltada 
para a redução das emissões de GEE no setor. Segundo dados do MAPA, de janeiro de 2013 a agosto de 2017 foram celebrados 22.135 
contratos e concedidos R$ 10,9 bilhões em créditos por meio do Programa ABC 136. 

Em relação aos princípios de Governo Aberto, a própria Lei Federal no 12.187/2009, que institui a PNMC, estabelece como diretrizes 
da política a participação da sociedade civil e a disseminação de informações. Para isso, foram criados e regulamentados, nas leis e 
decretos relacionados à política climática e nas portarias especificas do Plano ABC, alguns instrumentos de participação e obrigações 
de transparência, analisadas nas próximas seções deste capítulo. O Plano ABC está vinculado à Política Climática e à sua governança, 
porém foram previstas instâncias próprias, como a Comissão Executiva Nacional do Plano ABC e o Comitê Diretor da Plataforma ABC.

Além desta introdução, este capítulo possui quatro seções, uma para cada dimensão de Governo Aberto analisada (participação, 
transparência e accountability) e uma última com considerações finais e recomendações.

7. PLANO SETORIAL DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
VISANDO À CONSOLIDAÇÃO DE UMA ECONOMIA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO NA 
AGRICULTURA (PLANO ABC)

135 BRASIL. Ministério da  Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil. 4a edição. Brasília, 2017. Disponível em: <http://sirene.mctic.gov.br/
portal/export/sites/sirene/backend/galeria/arquivos/2018/10/11/Estimativas_4ed.pdf>. Acesso em: 14 Nov 2018.
136 Dados disponíveis em < http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/plano-abc-em-numeros>. Acesso em: 05 Mar 2018
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Figura 3 - Arquitetura participativa no Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas Visando à Consolidação 
de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC)

7.1. PARTICIPAÇÃO

A ausência de uma arquitetura institucional

O Plano ABC é a política que apresenta as maiores limitações em termos de estruturação de uma arquitetura participativa. Após um primeiro momento em 
que atores societais participaram da formulação da política, era previsto um dispositivo participativo com amplas atribuições de monitoramento, mas que 
não chegou a funcionar efetivamente. Mais recentemente, houve novas tentativas de incorporar participação social na estrutura de governança do Plano. 
Porém, como se verá adiante, o caráter recente dessas iniciativas impede que sejam analisadas a contento na presente pesquisa. 

Fonte: elaboração própria

FÓRUM 
BRASILEIRO DE 
MUDANÇA DO 

CLIMA

COMITÊ 
ORIENTADOR 

FUNDO 
AMAZÔNIA

CONSULTAS
REUNIÕES

COMITÊ DIRETOR 
DA PLATAFORMA 

ABC

COMISSÃO 
NACIONAL 

EXECUTIVA DO 
PLANO ABC

GRUPO DE 
TRABALHO 

FORMULAÇÃO

CONSTRIBUIÇÃO 
NACIONALMENTE

DETERMINADA

FUNDO 
AMAZÔNIA

PPCDAm
PPCerrado PLANO ABC

PLANO 
NACIONAL 

MUDANÇA DO 
CLIMA

PLANOS 
SETORIAIS DE 
MITIGAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO

FUNDO 
NACIONAL DE 
MUDANÇA DO 
CLIMA (FNMC)

FÓRUM 
BRASILEIRO DE 
MUDANÇA DO 

CLIMA

CONSELHO
GESTOR DO

FNMC

III CONFERÊNCIA
MEIO AMBIENTE

DIÁLOGOS
SETORIAIS



SUSTENTABILIDADE EM DEBATE | no 9 | ABRIL 2019

95

Segundo as fontes oficiais 137, o Plano ABC foi formulado a partir de um Grupo de Trabalho, que, constituído inicialmente por 
integrantes governamentais, teria se expandido, a partir de 2010, para incorporar atores da sociedade civil. O GT teria realizado mais 
de 30 reuniões e debates, dos quais teriam participado representantes indicados pelo FBMC 138 e representantes do setor produtivo 
ligados aos programas do Plano 139.

Após a publicação do Plano, o GT passaria a ser utilizado também para monitorar sua implementação e participar de processos de 
revisão. Não foram encontrados, todavia, registros e documentos oficiais referentes a essas reuniões e debates, tampouco indícios de 
que o GT se encontre atualmente em funcionamento. O fato de o Plano ABC não ter passado por revisões e de que a sociedade civil, 
por meio do Observatório ABC, propôs revisões por iniciativa própria indica que essa instância não tenha continuado sua atuação.

Além do GT, a política prevê um dispositivo permanente voltado a articular os atores e instituições em torno do Plano. Formalmente140, 
a Comissão Nacional Executiva do Plano ABC seria responsável por um conjunto de nada menos que 23 atribuições diferentes, que 
incluem funções de articulação, coordenação, disseminação de informação e orientação em relação à implementação, avaliação 
e revisão do Plano, tanto em nível nacional, quanto estadual. Em termos de instrumentos concretos, a Comissão contaria com a 
atribuição de elaborar um relatório anual acerca da implementação do Plano.

A previsão regimental era a de que a Comissão contasse com uma grande maioria estatal em sua composição. Seriam 23 integrantes no 
total, dos quais 18 representariam setores do Estado. A sociedade civil contaria com apenas três representantes - dois dos produtores 
e um de associações profissionais e sindicatos ligados ao tema. Duas experiências de participação também contariam com assentos 
na Comissão - o FBMC e a Rede Clima.

Segundo informações fornecidas pelo MAPA 141, alguns atores foram indicados por suas respectivas organizações, porém não 
chegaram a ser realizadas reuniões. O processo de estruturação da Comissão teria sido suspenso, após o hoje extinto Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) questionar a validade da Portaria que previa sua criação. Uma vez que o Plano ABC lida com o setor 
agropecuário como um todo, do familiar ao grande agricultor, o questionamento indicava que a portaria a instituir a Comissão deveria 
ser interministerial, e não de autoria apenas do MAPA. Desde então, o processo não foi retomado. O MAPA informou haver enviado 
uma nova consulta à Secretaria de Agricultura Familiar, agora vinculada a Casa Civil, em meados de 2017 quanto à validade da Portaria, 
mas afirmou que ainda não obteve resposta. Segundo o Ministério, as atribuições reservadas à Comissão são hoje desempenhadas 
integralmente pelo próprio MAPA 142.

137 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para Consolidação da Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura: 
Plano ABC. Brasília, 2012.  Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/arquivo-publicacoes-plano-abc/download.pdf>. Acesso em 12 dez 2017.
138 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Conservação Internacional, e WWF.
139 Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (Abraf), Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes (AN-PII) e 
Itaipu Binacional.
140 Portaria MAPA no 230/2015.
141 Pedido de informação e-SIC no 21900.001521/2017-67, respondido em 13 nov 2017.
142 A estrutura de governança do Plano ABC prevê institucionalmente, além da Comissão Nacional, um conjunto de Grupos Gestores Estaduais, responsáveis pela coordenação e articulação do Plano em nível 
operacional. O Plano prevê que cada Grupo Gestor deve responsabilizar-se por elaborar diagnósticos locais e, com base nestes e em processos participativos, redigir o Plano Estadual. Isso indica que, assim 
como no caso do Fundo Amazônia, estados possuem um papel relevante na governança da política. Como esta esfera não é parte do escopo desta pesquisa, não foram realizadas análises em profundidade desta 
dimensão, que pode ser explorada em pesquisas futuras.  
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Mais recentemente, em novembro de 2017, foi criado o Comitê Diretor da Plataforma Multi-institucional de Monitoramento das 
Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Agropecuária (Comitê Diretor da Plataforma ABC), uma nova instância permanente 
de participação. A Plataforma ABC foi criada em 2016 pela Embrapa, com o intuito de monitorar a emissão de GEE e os estoques de 
carbono relacionados à agricultura no país, buscando entender em que medida o Plano estaria sendo capaz de reduzir efetivamente 
as emissões de GEE 143. O Comitê, por sua vez, está diretamente relacionado a esta Plataforma, sendo responsável por monitorar 
os resultados do Plano ABC e articular os atores do governo federal e da sociedade civil em torno da manutenção da Plataforma 
e da execução do Plano 144. Atribuições mais específicas incluem: “definir plano de investimentos, o orçamento geral e garantir a 
execução do plano de investimentos e de gestão de recursos; [...] analisar [...] metodologias de acompanhamento da redução das 
emissões de GEE; [...] e chancelar as análises, relatórios e instrumentos de comunicação gerados pela Plataforma ABC” 145. Além disso, 
fica prevista também a inter-relação entre o Comitê e a Comissão Nacional do Plano ABC, devendo o primeiro “avaliar, deliberar e 
viabilizar” as demandas da última 146. Seu caráter ainda recente, todavia, inviabiliza a realização de uma análise mais detalhada sobre 
o funcionamento dessa instância. 

Quanto à composição, são previstos nove integrantes estatais e três societais. Os últimos dividem-se em um representante do 
Observatório ABC, um do setor produtivo e, definido de maneira vaga, um representante da “sociedade civil” 147.

Para além da Comissão e do Comitê Diretor, discussões sobre o Plano ABC são realizadas, ainda que de maneira secundária, no FBMC. 
Ali, a utilização do Plano ABC é apontada pela Câmara Temática de Ciência e Tecnologia como uma estratégia importante para se 
atuar na restauração de pastagens degradadas e no aumento de áreas sob sistema de integração entre lavoura, pecuária e florestas. 
O fortalecimento do Plano é mencionado na CT como parte das sugestões redigidas por ela (1a reunião CT9, 2017). A revisão do Plano 
também é objeto exclusivo de um Grupo de Trabalho interno à CT Florestas, Biodiversidade e Agricultura (CT-AgroFlorBio). No GT, os 
atores discutem as possibilidades de integrar os Planos ABC e Safra, como uma estratégia de estimular iniciativas de agricultura que 
envolvam a redução de emissão de GEE. A proposta é que o crédito fornecido à atividade agrária via Plano Safra passe a ser destinado 
à agricultura de baixo carbono, ou pelo menos que o mesmo incorpore em suas regras componentes do Plano ABC.

143 OBSERVATÓRIO ABC. Impactos econômicos e ambientais do Plano ABC. 2017. Disponível em: <http://observatorioabc.com.br/2016/04/2344plano-abc-inicia-monitoramento-das-emissoes-agropecuarias/>. 
Acesso em: 9 Mar 2018.
144 Ibid.
145 Portaria MAPA no 2.277/2017.
146 Ibid.
147 Ibid.
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7.2. TRANSPARÊNCIA

Análise da legislação

A transparência e o acesso à informação, além de direitos dos cidadãos, são fundamentais para a participação social e para o 
monitoramento das políticas públicas. Ganha ainda mais importância em temas de interesse coletivo, como é o caso de ações voltadas 
à sustentabilidade da produção agrícola e de sua interface com as questões climáticas, como é o caso do Plano ABC.

A pesquisa analisou a transparência ativa e passiva relacionadas ao Plano ABC. Para a ativa, foram definidas 13 categorias de 
informação, a partir da análise de leis e decretos relacionados à política e de pesquisa junto a atores chave, esta última detalhada 
no Capítulo 3. As categorias definidas têm relação com as instâncias de governança, o Plano ABC e o Programa ABC. As informações 
foram pesquisadas nos sites dos órgãos federais envolvidos diretamente com a política, especialmente o MAPA, a EMBRAPA, o MMA 
e o Banco Central. Quando não encontradas nestes sites, foram utilizados sites de busca na internet. A pesquisa analisou se essas 
categorias estavam disponíveis de forma ativa e atualizada e o formato em que o estavam. Para testar a transparência passiva, por sua 
vez, foram realizados três pedidos ao MAPA, em que se avaliou o prazo de resposta e o atendimento ou não às informações solicitadas. 

Na sequência, é apresentada a análise da legislação relativa ao Plano ABC, os resultados da análise da transparência ativa e da 
transparência passiva. Na última seção deste capítulo são feitas recomendações para o aprimoramento da transparência da política.

Além das leis gerais de acesso à informação, foram analisadas uma lei, um decreto e quatro portarias e resoluções relacionadas ao 
Plano ABC 150.

Somente a legislação relacionada à PNMC, à qual o Plano ABC está vinculado, define uma única obrigação de transparência ativa: a 
realização de consultas públicas para a elaboração do plano nacional sobre mudança do clima e de seus planos setoriais de mitigação 
e de adaptação 151,152. Já as portarias do MAPA e a resolução do BACEN consultadas, apesar de regulamentarem aspectos importantes 
no Plano e do Programa ABC, não definem qualquer obrigação de transparência ativa por parte dos órgãos públicos.

Se por um lado, as obrigações de transparência ativa estão relacionadas a apenas algumas categorias de informação produzidas no 
âmbito do Plano ABC, a PNMC e a LAI apontam para um dever geral dos órgãos públicos disponibilizarem informações sobre o tema. 
A PNMC estabelece a promoção da disseminação de informações como parte de suas diretrizes. Já a LAI estabelece que informações 

150 Foram analisadas as seguintes normas federais: Lei no 12.187/2009; Decreto no 7.390/2010; Resolução BACEN no 3896/2010; Portaria Interministerial MAPA MDA no 984/2013; Portaria MAPA no 230/2015; 
Portaria MAPA no 2277/2017
151 Decreto no 6263/2007.
152 Decreto no 7390/2010.
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de interesse coletivo ou geral devam ser divulgadas proativamente pelos órgãos públicos, incluindo como obrigatórias aquelas que 
permitam o acompanhamento de programas, projetos e ações. Compreende-se então, que os documentos e as informações sobre o 
tema, com exceção daqueles que estiverem sob sigilo nos termos da lei, devam ser divulgados proativamente pelos órgãos públicos. 

Transparência Ativa

Das categorias analisadas, somente 3 (23%) estavam integralmente disponíveis e 10 categorias (77%) não estavam disponíveis. O 
Quadro 10, abaixo, sintetiza os resultados, comentados em seguida:

Quadro 10 - Transparência ativa do Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas visando à Consolidação de 
uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC)

Governança do Plano ABC sim Plano ABC - Plano sim 

Comissão Executiva Nacional do Plano ABC - 
Membros

não 
Plano ABC - Relatório ou sistema de 

monitoramento ou avaliação
não 

Comissão Executiva Nacional do Plano ABC - 
Pautas e Atas 

não
Programa ABC - Dados desagregados das 

pessoas físicas e jurídicas tomadores do crédito
não 

Comitê Diretor da Plataforma ABC - membros não 
Programa ABC - Informações georreferenciadas 

da área da propriedade onde é aplicado o 
crédito agrícola

não 

Comitê Diretor da Plataforma ABC - Pautas e 
Atas 

não
Programa ABC - Dados gerais sobre concessão 

de crédito 
sim

Registro das consultas pública da elaboração do 
Plano ABC

não 
Programa ABC - Projetos Técnicos dos 

tomadores de crédito
não 

Programa ABC - Relatórios Técnico sobre 
implementação do projeto dos tomadores de 

crédito
não 

Governança do Plano ABC sim Plano ABC - Plano sim 

Comissão Executiva Nacional do Plano ABC - 
Membros

não 
Plano ABC - Relatório ou sistema de 

monitoramento ou avaliação
não 

Comissão Executiva Nacional do Plano ABC - 
Pautas e Atas 

não
Programa ABC - Dados desagregados das 

pessoas físicas e jurídicas tomadores do crédito
não 

Comitê Diretor da Plataforma ABC - membros não 
Programa ABC - Informações georreferenciadas 

da área da propriedade onde é aplicado o 
crédito agrícola

não 

Comitê Diretor da Plataforma ABC - Pautas e 
Atas 

não
Programa ABC - Dados gerais sobre concessão 

de crédito 
sim

Registro das consultas pública da elaboração do 
Plano ABC

não 
Programa ABC - Projetos Técnicos dos 

tomadores de crédito
não 

Programa ABC - Relatórios Técnico sobre 
implementação do projeto dos tomadores de 

crédito
não 
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Governança do Plano ABC

Foi analisada a disponibilização de informações sobre a Comissão Executiva Nacional do Plano ABC e o Comitê Diretor da Plataforma 
ABC em relação a duas categorias de informação: 1) Pautas e atas das reuniões; 2) Lista de membros, contendo nomes completos e as 
instituições que representam. As informações de ambas as instâncias não foram encontradas. 

Outra categoria analisou a existência de informações gerais sobre a governança do Plano ABC. A avaliação foi positiva dado que uma 
seção específica do site do MAPA contém as principais informações sobre o tema, como níveis de governança, atores e responsabilidades. 

Já em relação às consultas públicas e reuniões realizadas durante o processo de elaboração do Plano ABC, não foram localizadas as atas, 
listas de presença ou outros tipos de documentos. 

Plano ABC

O Plano ABC, publicado em 2012, está disponível na integra, tanto no site do MAPA, quanto no site do MMA. Apesar de o mesmo não 
ter sido revisado como previsto na legislação sobre o tema, o que deveria acontecer a cada dois anos, no máximo, considerou-se essa 
categoria atendida, já que o documento existente estava disponível. 

Por outro lado, a despeito de existirem alguns dados gerais sobre número de pessoas capacitadas, volume e distribuição de crédito, 
não é disponibilizado um documento de avaliação e monitoramento das atividades previstas no Plano ABC. Trata-se de uma lacuna 
importante na transparência do Plano, pois impede um acompanhamento qualificado por parte da sociedade sobre como e se as 
atividades planejadas estão sendo executadas de fato.

Programa ABC

Uma questão-chave sobre a transparência ativa do Plano ABC diz respeito à disponibilização dos dados do crédito do Programa ABC. 
Na Matriz de Dados do Crédito Rural (MDCR) do Banco Central é possível acessar informações gerais sobre o crédito tomado em cada 
uma dos sete linhas do Programa ABC.

Porém, não são disponibilizadas as informações detalhadas sobre os empréstimos concedidos tais como: lista com os nomes das pessoas 
físicas e jurídicas tomadoras do crédito, informações georreferenciadas das áreas das propriedades nas quais o crédito é aplicado, bem 
como os projetos e os relatórios técnicos elaborados pelos tomadores do crédito. Tais informações e documentos são fundamentais 
para um acompanhamento preciso e detalhado sobre os impactos do Programa ABC na conservação ambiental e na redução das 
emissões dos gases de efeito estufa.  

Apesar do argumento do sigilo bancário, utilizado para a não disponibilização de parte das informações, nesta pesquisa aderimos ao 
posicionamento de que deveriam ser integralmente disponibilizadas, dado o interesse público sobre elas.
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Transparência Passiva

Foram realizados três pedidos de informação para o MAPA sobre o funcionamento da Comissão Nacional Executiva do Plano ABC, do 
Comitê Diretor da Plataforma ABC e do GT ABC. Os pedidos foram enviados por meio do e-SIC. 

Em relação ao pedido sobre a Comissão, após 20 dias de sua submissão, o MAPA solicitou a prorrogação do prazo, conforme previsto 
na LAI. Porém, findos os 30 dias totais, o pedido não foi respondido, em descumprimento da Lei. Uma reclamação foi enviada e após 
sete dias de sua submissão, o MAPA enviou uma resposta que, porém, respondeu a apenas uma das sete perguntas enviadas. Um 
recurso foi submetido para 1a instância, que não foi respondido nos cinco dias definidos em Lei, em mais um descumprimento da LAI. 
Foi enviado um segundo recurso que foi respondido em dois dias úteis. Neste caso, a resposta veio no prazo e completa, sendo que o 
MAPA respondeu a cada um dos sete itens submetidos.

Este caso evidenciou um reiterado descumprimento da lei, dado que o órgão descumpriu prazos, omitiu-se de responder e enviou 
uma resposta incompleta. Foi necessária uma reclamação e dois recursos para a obtenção de uma resposta satisfatória às questões 
enviadas.

Os dois outros pedidos foram respondidos dentro do prazo e de forma satisfatória. 

7.3. ACCOUNTABILITY

A partir do levantamento inicial, foi realizada uma análise através do nome da auditoria, a linha de atuação (tipo de relatório), objetivo 
e órgão avaliado e foram sistematizados os relatórios que poderiam ter relação com o Plano ABC. Vale enfatizar que o objetivo desta 
análise é buscar exemplos de atuação da CGU e do TCU na política de Agricultura de Baixo Carbono, e não realizar um levantamento 
documental rigoroso, nem de atestar que os relatórios e acórdãos selecionados para análise foram as únicas atuações desses órgãos 
na referida política.

A atuação das instituições de accountability horizontal sobre o Plano ABC já se inicia no ano de sua publicação, em 2012. Isso ocorre a 
partir de um relatório do TCU 153 que monitora o cumprimento de determinações postuladas em um conjunto de avaliações anteriores, 
realizadas entre 2009 e 2011 154 , e relacionadas a políticas sobre mudança do clima. O relatório realiza uma avaliação ampla, que 
incide sobre diferentes órgãos e suas respectivas políticas e programas. Para se ter uma ideia, nada menos que sete ministérios são 
auditados - Casa Civil, MAPA, MCTI, MI, Cidades, MDA e MMA. Dentre as políticas avaliadas, o Plano ABC, especificamente, foi citado 
em dois principais momentos.

153 Acórdão no 1454/2012 - Relatório de Monitoramento. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
NUMACORDAO%253A1454%2520ANOACORDAO%253A2012/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: novembro 2018.
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No primeiro deles, o Plano é protagonista das respostas do MAPA a recomendações realizadas pelo TCU quanto à adoção de ações 
para incentivar produtores rurais a utilizarem linhas de crédito voltadas à preservação e recuperação florestal. A própria criação 
do Plano ABC é identificada como uma das ações nesse sentido. O MAPA também afirma ter realizado seminários e oficinas para 
fomentar a criação de planos análogos em quatro estados da federação 155. A partir da resposta do MAPA, o TCU considera que a ação 
recomendada estaria, então, “em implementação”.

A segunda circunstância em que o Plano ABC é mencionado no relatório em questão é análoga à primeira. O Plano figura nas respostas 
da Casa Civil, MAPA e MDA a recomendações emitidas pelo TCU ainda em 2009, para que esses órgãos dedicassem maior atenção 
aos cenários de impacto das mudanças do clima sobre a produção agropecuária. Segundo o TCU, essa atenção deveria se concretizar, 
sobretudo, em ações de conscientização de servidores e em investimentos em ações de adaptação à mudança do clima. O Plano ABC 
aparece como parte das medidas dos órgãos para atender às recomendações. Ainda assim, e mesmo que reconheça alguns avanços, 
o TCU aponta a falta de ações de adaptação, em contraposição a um foco quase exclusivo nas de mitigação. Uma das recomendações 
chega a ser avaliada como “não implementada”.

Neste primeiro relatório, o Plano ABC aparece como uma iniciativa promissora para que uma maior atenção do setor agropecuário 
brasileiro à questão das mudanças climáticas. Dado seu caráter incipiente, é de se compreender que não tenha havido uma atenção 
mais detida à implementação do Plano. A partir de então, como se verá a seguir, os relatórios seguintes identificam problemas mais 
relacionados à implementação do Plano ABC e buscam explorar possíveis ações para superar os desafios de sua execução.

O segundo relatório analisado é publicado três anos depois do primeiro, em 2015 156. Publicado pela CGU, o relatório é resultado de 
um contexto de reestruturação do MAPA, ocorrida sobretudo após a incorporação das competências do antigo Ministério da Pesca 
e Agricultura, e o início de um novo ciclo de planejamento estratégico do órgão. Diante desse cenário, a CGU decide realizar uma 
avaliação ampla de reconhecimento do funcionamento do MAPA, com o objetivo geral de estruturar sua atuação sobre a gestão do 
Ministério. Concretamente, a auditoria buscou identificar o que chamou de principais macroprocessos da atuação do MAPA.

O Plano ABC aparece como um dos protagonistas de ações pertencentes a um dos macroprocessos, chamado de “fomento à melhoria 
da qualidade e práticas agropecuárias, agroindustriais e extrativistas sustentáveis”. O relatório da CGU destaca duas iniciativas 
apresentadas pelo MAPA relacionadas ao processo, que estariam, então, em andamento. A primeira consiste no desenvolvimento 
de uma ferramenta de análise de dados sobre os financiamentos promovidos pelo Programa ABC; a segunda, a implantação de 
um laboratório de monitoramento das reduções de GEE e do estoque de carbono no solo (Laboratório Multi-Institucional de 
Monitoramento do Plano ABC - LiM-ABC) -aquele que se tornaria, em 2017, a Plataforma ABC, mencionada na seção Participação.

Apesar de identificar essas ações, a CGU afirma haver uma lacuna da atuação do MAPA para mapear e identificar áreas mais propícias 
para a implementação do Programa ABC, um ponto que sugere ser aprimorado. Também recomenda a realização de um processo 

154 Acórdãos no 2.293/2009, 2.354/2009, 2.462/2009, 2.513/2009 e 3.247/2011.
155 Acórdão no 2.293/2009.
156 Relatório no 20150490615 - Auditoria Exploratória. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/8703.pdf>. Acesso em: novembro 2018.
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mais estruturado de monitoramento da implementação do Plano ABC, incluindo balanços do estágio de implementação em que se 
encontraria o cumprimento, por parte do setor agropecuário, de metas contidas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima.

Mais dois relatórios analisados mencionam o Plano ABC. Publicados mais recentemente, ambos parecem estar mais ligados a uma 
atenção a compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil para a redução de GEE, tanto na COP 21, quanto nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), este último assumido diante da ONU.

Um relatório de 2018 da CGU157 analisa a implementação do Plano ABC por parte da EMBRAPA, que possui um conjunto amplo de 
ações do Plano sob sua responsabilidade. O relatório concentrou-se sobre a adequação da implementação, a identificação de seus 
resultados, e as contribuições de ações de monitoramento do órgão para a alcance desses resultados. Após a análise, o relatório 
conclui que o Plano ABC não faz parte das diretrizes de atuação da EMBRAPA, e recomenda que o órgão fortaleça seu planejamento 
interno em relação ao Plano, e que adote medidas de avaliação e monitoramento de sua implementação.

Por fim, foi analisado um quarto relatório, publicado em 2017 pelo TCU158, que avaliou a preparação do governo federal para 
implementar e monitorar os ODS. Nesse caso, foram analisados os seguintes aspectos: a incorporação do compromisso internacional à 
agenda governamental; o planejamento nacional de longo prazo; o monitoramento integrado das políticas nacionais para supervisionar 
o cumprimento dos objetivos; e a coordenação e alinhamento das políticas relacionadas ao cumprimento de uma das metas dos 
ODS que se refere especificamente a sistemas sustentáveis de produção de alimentos. Um dos principais resultados da auditoria diz 
respeito ao que o TCU entende ser uma ausência de coordenação e um desalinhamento de políticas públicas relacionadas a sistemas 
sustentáveis de produção de alimentos. Este problema estaria ligado à disputa política quanto ao uso de agrotóxicos na produção 
de alimentos. O Plano ABC figura como um dos instrumentos considerados capazes de promover o uso de linhas de crédito agrícola 
sustentável. De maneira geral, são discutidos entraves burocráticos para a maior utilização desse tipo de crédito, que envolvem 
questões como a falta de conhecimento técnico e operacional das burocracias e dos produtores, bem como o número excessivo de 
etapas burocráticas para o acesso às linhas.

157 Relatório no 201700168 - Auditoria de Avaliação dos Resultados de Gestão. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/10925.pdf>. Acesso em: novembro 2018.
158 Acórdão no 1968/2017 - Relatório de Auditoria. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/plano%2520agricultura%2520de%2520baixo%2520carbono/%2520/
DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/6/false>. Acesso em: novembro 2018.
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7.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

As análises realizadas permitem uma compreensão geral sobre o funcionamento dos instrumentos de participação, transparência e 
accountability associados ao Plano ABC e a elaboração das seguintes recomendações para o seu aprimoramento: 

Participação

Como visto acima, existem experiências participativas previstas no Plano ABC, porém a que chegou a entrar em funcionamento, o fez 
ainda muito recentemente. A exceção à ausência de experiências participativas é oferecida por alguns processos de consulta realizados 
durante a redação do Plano. Assim, as recomendações vão no sentido de dotar essa arquitetura de capacidade de funcionamento. 
Institucionalmente, é possível que se desenhe uma divisão de tarefas entre a Comissão Nacional Executiva do Plano ABC e o Comitê 
Diretor da Plataforma ABC. A primeira exerceria um papel mais amplo de acompanhamento da política, o qual se concretizaria em um 
de seus instrumentos previstos em sua regra de criação - a elaboração de um relatório anual de implementação do Plano. O Comitê 
Diretor da Plataforma ABC, por sua vez, possui uma atribuição mais específica de monitoramento das emissões de GEE ligadas à 
agricultura. Esse monitoramento pode servir de subsídio importante à Comissão Nacional Executiva, para realizar de maneira mais 
estratégica o monitoramento da implementação do Plano. 

Outra questão relevante diz respeito à representação da sociedade civil nesta arquitetura. Como visto acima, a representatividade 
societal nas instâncias permanentes de participação do Plano ABC é bastante reduzida, uma vez que a maioria de seus integrantes são 
atores estatais. No caso da Comissão Nacional Executiva, que ainda não chegou a entrar em funcionamento, é mais viável iniciar um 
processo de revisão das regras internas, para garantir paridade entre essas duas esferas. 

Recomendamos, portanto:

• Novo esforço de diálogo entre o MAPA e a Secretaria de Agricultura Familiar para garantir o funcionamento da arquitetura 
participativa do Plano ABC;

• Revisar a composição do Comitê da Plataforma ABC para uma maior representatividade da sociedade civil, o que pode constituir 
uma ação relevante para tornar mais representativa a arquitetura de participação do Plano ABC.
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Transparência

A análise evidencia problemas importantes na transparência ativa Plano ABC. Das 13 categorias avaliadas, somente 3 (23%) estavam 
disponíveis, fazendo desta, a política pior avaliada neste quesito. O Plano ABC é também a política com com menos obrigações de 
transparência ativa previstas em suas normas, o que pode indicar uma relação entre baixa regulamentação e baixo desempenho de 
transparência.

As lacunas identificadas na transparência ativa têm relação com ausência de informações sobre as instâncias de governança, sobre a 
implementação do Plano ABC e detalhes sobre os créditos concedidos por meio do Programa ABC. Esta última dimensão aponta para a 
necessidade de avançarmos no debate sobre sigilo bancário, argumento muitas vezes utilizado para a não divulgação das informações 
detalhadas e desagregadas sobre o tema. 

Em relação a transparência passiva, um dos três pedidos enviados ao MAPA foi respondido de forma inadequada, dado que só o 
foi após uma reclamação e dois recursos. Tal fato aponta para a necessidade de um maior compromisso dos órgão com o pleno 
atendimento da LAI.

A partir desse conjunto de análises, elaboramos as seguintes recomendações para o aprimoramento da transparência do Plano ABC:

• Criar uma Portaria ou outro tipo de normativa, definindo as categorias de informação que devem ser disponibilizadas 
proativamente, bem como formato, responsáveis e periodicidade de atualização;

• Organizar todas as informações sobre o Plano ABC em um único site ou, pelo menos, garantir que os sites com informações sobre 
o tema possuam links para os demais; 

• Disponibilizar as informações detalhadas e desagregadas sobre o Programa ABC;

• Elaborar e publicar os relatórios de monitoramento e avaliação da implementação do  Plano ABC; 

• Disponibilizar o registro das consultas públicas realizadas durante o processo de elaboração do Plano ABC, bem como documentos 
e informações sobre a Comissão Nacional Executiva do Plano ABC e o Comitê Diretor da Plataforma ABC;

• Disponibilizar todas as informações em formato aberto (compreensível por máquina e não-proprietário) permitindo o seu 
reprocessamento e facilitando a sua localização;

• Cumprir os prazos e os procedimentos de transparência passiva previstos na LAI;

• Avançar no debate sobre os limites entre a transparência e sigilo bancário, visto que, parte dos dados sobre o Programa ABC não 
é disponibilizada sob tal justificativa.
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Accountability

É interessante notar que ações relacionadas ao Plano ABC são mencionadas nas respostas de seus órgãos executores a recomendações 
da CGU e do TCU realizadas ainda antes de 2012, quando o Plano foi publicado. Outras estratégias de pesquisa permitiriam explorar 
de maneira mais aprofundada se essas instituições de accountability exerceram algum papel mais determinante para a elaboração do 
Plano.

Em relação a seu conteúdo, os resultados e conclusões das auditorias da CGU são preocupantes de certa forma, visto que, tanto o 
MAPA quanto a Embrapa, não apresentaram qualquer evidência de que o Plano ABC é tido como uma das diretrizes no planejamento 
e na gestão estratégica desses órgãos. Tal fato sugere que o Plano ABC desperdiça seu potencial de fomentar uma transição para 
uma agropecuária de baixo carbono, pois não é dada a devida importância na gestão de suas ações pelos dois principais órgãos 
responsáveis pela execução de suas atividades. 

Já as auditorias do TCU, apesar de não serem focadas exclusivamente no Plano ABC, apontam problemas importantes como a não 
priorização de ações de adaptação às mudanças climáticas por parte do MAPA, desalinhamento no planejamento e execução de políticas 
públicas agrícolas - muitas vezes sendo contraditórias aos princípios de sustentabilidade -, problemas de falta de conhecimento sobre 
o próprio Plano ABC por parte dos atores e uma quantidade excessiva de processos burocráticos para conseguir acesso ao crédito 
agrícola voltado para ações de baixo carbono.

É interessante ver como na primeira auditoria do TCU (2012) analisada, o Plano ABC é colocado como o principal instrumento pelo 
qual o MAPA estaria tratando o tema das mudanças climáticas e dá a entender que o ministério teria inserido o tema no planejamento 
de suas ações. As três auditorias analisadas, realizadas depois de alguns anos da entrada em prática do Plano identificam problemas 
graves, e indicam que ele não tenha sido priorizado no que diz respeito ao planejamento, execução e monitoramento das iniciativas 
de seus órgãos responsáveis.

Como recomendação, sugere-se:

• Realizar um monitoramento contínuo da CGU e do TCU centrado diretamente no Plano ABC, para averiguar se tem havido 
melhorias na governança e no monitoramento de sua implementação, principalmente após a entrada em funcionamento da 
Plataforma ABC;

• Como não foi encontrada nenhuma auditoria específica do TCU sobre o Plano ABC nesta presente pesquisa, também 
recomendamos que o Tribunal realize uma auditoria específica sobre o funcionamento desta política;

• Considerar como objetos de suas auditorias o atendimento a regras de transparência e o funcionamento das instâncias 
participativas existentes ou previstas. Como indicado neste relatório, estes são pontos onde a qualidade da gestão das políticas 
apresenta lacunas importantes a serem preenchidas.
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A Lei Federal n° 11.284, de 2 de março de 2006, denominada Lei de Gestão de Florestas Públicas (LGFP), define como deve ser realizada a gestão de 
florestas públicas para a produção sustentável. Um dos principais instrumentos criados pela LGFP são as Concessões Florestais, por meio das quais o 
governo federal, estadual ou municipal delega a um concessionário o direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração de produtos e 
serviços em uma determinada área, chamada Unidade de Manejo Florestal (UMF).

Em troca, o concessionário deve pagar um valor ao órgão gestor da concessão florestal e implementar um conjunto de ações voltadas ao cumprimento 
de metas sociais, ambientais e econômicas. Com as concessões, espera-se dar um uso econômico para as florestas públicas, aliado à promoção do 
desenvolvimento local e a manutenção da floresta em pé. 

A definição da empresa, da associação comunitária ou da cooperativa que irá explorar uma determinada área acontece por meio de licitação, na qual 
são consideradas propostas de preço e de técnica. O vencedor assina um contrato com o órgão gestor que pode ter duração máxima de 40 anos.

Os primeiros contratos de concessão florestal do país foram assinados em 2008. Até o final de 2018, existiam 26 UMFs, que juntas totalizavam 15.186 
km². Destas, 21 estão localizadas no estado do Pará, quatro em Rondônia e uma no Amapá. Dezessete são concessões federais, oito são concessões 
estaduais sob gestão do Ideflor-Bio, órgão do Governo do Estado do Pará, e uma é concessão estadual sob gestão do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), órgão do Governo do Estado do Amapá. O Gráfico 9 e a Tabela 6, a seguir, demonstram a evolução das áreas concedidas ao longo dos anos:

8. CONCESSÕES FLORESTAIS

Gráfico 9 - Evolução da área florestal sob concessão na Amazônia Brasileira (hectares)
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Tabela 6 - Evolução da área florestal sob concessão na Amazônia Brasileira (hectares)

Fonte: SFB, Ideflor-bio e IEF

Com exceção de três UMFs estaduais no Pará, todas estão localizadas em Florestas Nacionais (FLONAS) ou Estaduais, que se configuram 
como uma categoria de UC de uso sustentável.

Na esfera federal, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), criado também pela LGFP, é o órgão gestor das concessões. Cabe ao SFB elaborar 
os editais, conduzir as licitações, julgar as propostas apresentadas, assinar, gerir e fiscalizar os contratos com os concessionários. Até 
2018 era um órgão vinculado ao MMA.

Os instrumentos de planejamento e de governança da política de Concessões Florestais foram instituídos pela LGFP e por dois 
Decretos Federais editados entre 2006 e 2007 159. Dentre os instrumentos da política, merecem destaque: 1) Plano Anual de Outorga 
Florestal (PAOF), que define as áreas que podem ser objeto de concessão; 2) Editais de licitação, que especificam as áreas que serão 
concedidas e definem os produtos e serviços que serão explorados, os critérios de seleção do concessionário, bem como os seus 
direitos e deveres; 3) Audiências Públicas, que devem obrigatoriamente ocorrer antes da publicação do edital de licitação; 4) Comissão 
de Gestão de Florestas Públicas (CGFloP); 5) Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF); e 6) Conselho Consultivo do FNDF 
(Conselho FNDF). Estes e outros instrumentos serão discutidos e analisados nas próximas seções.

Por se tratar da concessão de um recurso natural e coletivo, é esperado que a política seja guiada pelos princípios de transparência, de 
participação e de accountability. A própria legislação sobre as concessões estabelece o maior conjunto de instrumentos de participação 
e de obrigações de transparência, quando comparado com as demais políticas analisadas nessa pesquisa. Já a atuação dos órgãos 
de accountability é essencial para monitorar a efetividade da política e, eventualmente, responsabilizar os agentes públicos quando 
existem desvios de rota. O prisma de Governo Aberto nos permite identificar tais instrumentos, analisar o seu funcionamento e propor 
soluções para sua evolução, contribuindo assim, para o avanço em direção a uma governança democrática e à boa implementação da 
política.

159  Decreto no 5.795/2006 e Decreto no 6.063/2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ESTADUAL 0 0 0 150.957 477.141 477.141 502.107 544.061 499.932 499.932 499.932

FEDERAL 82.294 82.294 131.023 131.023 112.089 199.861 480.179 842.096 1.018.697 1.018.697 1.018.697

TOTAL 82.294 82.294 131.023 281.980 589.230 677.002 982.286 1.386.158 1.518.629 1.518.629 1.518.629
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Em relação aos recortes da pesquisa tratados em detalhe no Capítulo 3, é importante ressaltar que, a despeito da existência de 
Concessões Florestais geridas por órgãos estaduais (casos do Pará e do Amapá), o escopo de nossa pesquisa se limitou ao nível federal.

Além desta introdução, este capítulo possui quatro seções, uma para cada dimensão de Governo Aberto analisada (participação, 
transparência e accountability) e uma última com considerações finais e recomendações.

8.1. PARTICIPAÇÃO

A Figura 4, abaixo, representa a arquitetura participativa da política de Concessões Florestais. Nela, é possível identificar pontos de 
acesso da sociedade civil em diferentes fases e instrumentos da política. O principal instrumento na fase de planejamento da política é 
o PAOF, que define anualmente as diretrizes de implementação e, com base nestas, prevê as áreas que podem ser objeto de concessão. 
Este instrumento conta com duas entradas participativas - a CGFloP, uma instância consultiva permanente criada em 2006160; e as 
Consultas Públicas Online, que consistem na disponibilização online da minuta do PAOF para o recebimento de propostas via e-mail161 .

160 Lei no 11.284/2006, Art. 15.
161 Segundo o SFB, a realização de consultas públicas do PAOF obedece a determinações do Art. 8o da LGFP. Este artigo, todavia, não menciona a realização de consultas em relação ao PAOF, mas sim a realização 
de audiências públicas que precedam “a publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal” (e-SIC no 02680000955201818).

Fonte: elaboração própria
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Figura 4 - Arquitetura participativa na política de Concessões Florestais
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Aprovado o PAOF, a política entra em sua fase de implementação, que ocorre a partir da realização das concessões nas localidades 
onde estão previstas. Neste momento, um conjunto de dispositivos de consulta à sociedade estão previstos para a incidência sobre 
os editais que selecionarão as concessionárias. Há também dispositivos de participação presentes na gestão de recursos públicos 
destinados ao fomento da política. No nível federal este dispositivo é o Conselho FNDF, que deve aprovar o PAAR do fundo, bem 
como seu relatório de execução162. No nível subnacional, parte dos recursos gerados pelas concessões é repassado aos estados e 
aos municípios no quais as UMFs estão localizadas. Cabem aos respectivos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente a 
aprovação de plano de uso dos recursos e a aprovação da prestação de contas dos mesmos. Por limitação do escopo da pesquisa, a 
atuação destes conselhos de meio ambiente e dos conselhos de unidades de conservação não foi avaliada.

Por fim, na fase de avaliação da política, fica previsto legalmente que o SFB deve elaborar o Relatório Anual de Gestão de Florestas 
Públicas da União, com um balanço sobre as concessões e enviá-lo para apreciação do CONAMA163. Ademais, como se verá adiante, 
esta fase também conta com uma atuação da CGFloP no sentido de planejar a política com base em discussões de documentos que 
monitoram e avaliam o andamento das concessões: balanços e análises do panorama econômico do setor florestal, da situação e 
andamento das concessões, dos resultados do Inventário Florestal Nacional, entre outros.

Este desenho geral é próprio de uma arquitetura, e indica a existência de uma estrutura participativa. Se considerada em termos 
formais, essa estrutura institucional permite que diferentes tipos de atores participem de diferentes maneiras em diferentes momentos 
da política. Isso é relevante, porque experiências participativas, se consideradas individualmente, são necessariamente limitadas, e 
a existência de uma arquitetura de experiência operantes pode proporcionar mecanismos capazes de superar essas limitações, tais 
como a divisão de tarefas ou complementaridade entre elas. Isso pode ocorrer, não apenas a partir da atuação de um conjunto de 
experiência em momentos específicos da política (definição de diretrizes, implementação, gestão de recursos e prestação de contas), 
como também graças à presença de experiência com perfis diversos em cada momento (experiências abertas, porém consultivas, e 
com menor potencial de interação entre os participantes, e experiências de representação, institucionalmente mais afetas à interação 
e, por vezes, à capacidade de incidência, dos participantes).

A existência de uma estruturação de experiências participativas tal como a apresentada acima, portanto, constitui uma boa prática. 
Ainda assim, é necessário indagar se, e como, esta arquitetura tem de fato operado. Respostas a este questionamento são oferecidas 
nas análises em profundidade de cada experiência, e é neste aspecto que identificamos alguns desafios para a participação da 
sociedade civil nas concessões florestais.

162 Lei no 11.284/2006, Art. 4o.
163 Lei no 11.284/2006, Art. 53o.
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As consultas aos editais de concessão

A realização de audiências precedentes à publicação de licitação das concessões, bem como o escopo das mesmas, são previstos 
legalmente pela LGFP 164. Elas devem discutir “o objeto da concessão e suas exclusões”, e “identificar e debater os aspectos relevantes 
do edital de concessão, em especial, a distribuição e forma das unidades de manejo e os critérios e indicadores para a seleção 
da melhor oferta”165. Além disso, os documentos que subsidiam as consultas devem ser disponibilizados na internet e enviados ao 
Executivo e ao Legislativo dos municípios onde ocorrerão as concessões 166.

Em seu sítio eletrônico, o SFB prevê três tipos distintos de consulta da sociedade civil sobre os editais. Audiências Públicas são realizadas 
nos locais da concessão, e o foco deve ser no diálogo com a comunidade local. São abertas, sem definições prévias dos participantes. 
Esse caráter aberto permite que participem, tanto representantes de segmentos da sociedade, quanto cidadãos “avulsos”, na 
condição de indivíduos afetados pelas concessões. O segundo tipo são as Consultas Públicas. Elas são realizadas nos moldes do tipo 
anterior, porém não nos locais onde ocorrerá a concessão, mas em outros municípios afetados por ela. Por fim, Reuniões Técnicas são 
realizadas com o objetivo de informar diferentes segmentos sobre implicações de caráter mais técnico e jurídico. Neste caso, há uma 
seleção prévia de representantes, que são convidados pelo SFB.

Segundo dados apresentados no sítio eletrônico do SFB 167, nas 10 concessões realizadas até agosto de 2017, foram conduzidas 
28 Audiências Públicas. Nesses casos, o SFB cumpre quase que de maneira integral as regras de transparência, disponibilizando 
publicamente as atas de 27 dos 28 eventos. Além disso, em 18 casos é possível ter acesso às devolutivas do poder público. Estas 
são publicadas em relação a todas as audiências ocorridas em uma concessão. Elas contêm uma compilação dos questionamentos 
realizados nos eventos, e trazem respostas a cada um deles. O SFB também informa ter realizado 20 Reuniões Técnicas. Neste caso, 
contudo, não foram encontrados registros de atas disponíveis, nem de devolutivas. Ademais, não foram encontradas informações 
acerca das Consultas Públicas.

O SFB afirma que, durante toda a fase de consulta pública, podem ser enviadas dúvidas e sugestões, por e-mail, à sua Ouvidoria 
168. O órgão contabiliza um total de 28 demandas encaminhadas à Ouvidoria com este intuito. As contribuições, segundo o site, 
seriam avaliadas, respondidas e, quando possível, incorporadas ao edital 169. Ademais, segundo o SFB, “todas as publicações de editais 
de licitação para concessão florestal federal foram precedidas de disponibilização das propostas de edital e seus anexos no site do 
SFB”. Os avisos de audiência pública para a discussão dos editais publicados no Diário Oficial trariam o endereço do site onde esses 
documentos podem ser consultados 170.

164 Lei no 11.284/2006, Art. 8o: “a publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal deverá ser precedida de audiência pública, por região, realizada pelo órgão gestor, nos termos do 
regulamento, sem prejuízo de outras formas de consulta pública”.
165 Lei no 11.284/2006, Art. 30, § 1o.
166 Decreto no 6.063/2007.
167 Disponível em <http://www.florestal.gov.br/documentos/concessoes-florestais/2053-participacao-popular-nos-editais-de-concessao-florestal/file>. Acesso em: 12 dez 2017.
168 Disponível em <http://www.florestal.gov.br/processo-de-concessao>. Acesso em: 15 Fev 2018. Alguns exemplos identificados na pesquisa são os editais para a concessão das Flonas do Jamari (disponível em 
<https://goo.gl/PvaQxJ>, acesso em 3 set 2018), e de Itaituba I e II (disponível em <https://goo.gl/L8HJnT>. Acesso em: 3 Set 2018).
169 A Ouvidoria do SFB é analisada na seção sobre accountability. Por essa razão, ela é apenas mencionada aqui, porém sem a produção de uma análise mais aprofundada.
170 Resposta do SFB a pedido de informação e-SIC no 02680000954201873.
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A conjunção entre Audiências e Reuniões Técnicas indica uma arquitetura interessante de consultas públicas. O primeiro tipo de evento 
é consideravelmente mais inclusivo. Os dados oficiais contabilizam um total de 3.577 participantes - uma média de 128 pessoas por 
Audiência. O formato institucional e os dados de participação indicam que as Audiências ocorrem “na ponta” da política, onde ela é 
implementada, com a possibilidade de envolver atores mais diretamente afetados por ela. No entanto, mesmo com a disponibilização 
de devolutivas do poder público às contribuições e demandas locais, por uma questão de lógica, a maior quantidade de participantes 
está associada a uma menor possibilidade de exploração e desenvolvimento das preferências e perspectivas dos mesmos 171. São, 
afinal, voltadas à expressão de preferências. As Reuniões Técnicas, por sua vez, indicam um número consideravelmente menor de 
participantes: 1.059 no total (17 por reunião, em média). Apesar de não haver informações disponíveis sobre quem participou e 
sobre a dinâmica interna, o baixo número de participantes indica uma inclinação a discussões mais aprofundadas, e a alteração de um 
expediente participativo para um de representação.

171 FUNG, A. Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review, v. 66, n. 1, p. 66-75, 2006. PLOTKE, D. Representation is Democracy. Constellations, v. 4, n. 1, p. 19-34, 1997. 
172 Representante MPOG, ata da 25a reunião, 2012.

Instâncias permanentes: a dificuldade de estabilizar rotinas institucionais e distorções da 
representação

São duas instâncias permanentes atuando sobre a política em nível federal. Como já indicado acima, a CGFloP, atua na fase de 
planejamento e definição de diretrizes da política. Já o Conselho FNDF atua sobre a destinação de recursos advindos das concessões 
em andamento, dentre outras fontes. Os dados abaixo indicam que, a despeito de discutirem questões estratégicas ao andamento 
da política, ambas as instâncias apresentam limitações de duas ordens - de um lado, enfrentam um desafio de estabilizar uma rotina 
institucional, que se expressa na dificuldade de manter o número regimental mínimo de reuniões anuais; de outro, problemas para 
garantir que a sociedade civil em seus diversos segmentos tenha peso nas discussões, o que se expressa nas distorções identificadas 
nas presenças. 

A CGFloP, apesar de consultiva, apresenta uma riqueza própria em sua atuação. Se regimentalmente sua principal função é manifestar-
se sobre o PAOF, a análise das atas indica que as discussões realizadas por seus integrantes vão muito além deste plano. São debatidas 
questões relativas ao desenvolvimento geral e ao ganho de efetividade da política. Concessões constituem uma iniciativa relativamente 
recente, e o registro das atas deixa a impressão de que o principal desafio enfrentado é atribuir à política a escala necessária para que 
surta os efeitos desejados quando de sua formulação. Nas palavras de um participante de uma das reuniões, há um interesse em ver 
“essa questão da concessão florestal deslanchar” 172. Temas discutidos rondam esse desafio geral e envolvem as interfaces da política 
com o combate ao desmatamento e a exploração ilegal de madeira, as dificuldades enfrentadas pelas concessionárias para obedecer 
a critérios burocráticos, e a falta de atenção às comunidades locais nas concessões existentes.

As atas do Conselho FNDF, por sua vez, indicam que esta instância se atém de maneira mais clara às suas atribuições regimentais. 
Sua atuação é mais restrita à definição anual da divisão de recursos, e à apreciação dos resultados do fundo. As discussões indicam 
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que os recursos são direcionados a projetos de restauração florestal, apoio ao manejo florestal, capacitação em atividades florestais, 
assessoria para gestão de negócios florestais de base comunitária e eficiência energética 173. Dentro destas áreas e atividades, os 
critérios recorrentemente levantados pelo SFB para a alocação de recursos são áreas de concessão florestal, áreas de abrangência das 
Unidades Regionais do SFB, e polos produtores com alta demanda por produtos florestais.

Se considerada a rotina institucional destas instâncias, é possível identificar dificuldades para garantir que as atividades de ambas 
sejam realizadas de maneira estável. O regimento 174 da CGFloP indica que seus membros devem se reunir em caráter ordinário ao 
menos duas vezes por ano. O Gráfico 10, abaixo, apresenta a progressão temporal de suas reuniões desde a criação da Comissão, 
em 2006. Como apontado pelo gráfico, até 2012 foi possível realizar o número regimental mínimo de reuniões, ainda que em uma 
trajetória consistente de queda. A partir de então, todavia, o número oscilou entre uma e duas reuniões anuais, alcançando o número 
mínimo em apenas metade das reuniões realizadas no período.

Os dados são mais desanimadores no caso do Conselho FNDF. Assim como a CGFloP, as regras regimentais 175 determinam que o 
Conselho deve se reunir ao mesmo duas vezes ao ano. O Gráfico 10, todavia, indica que desde sua criação em 2010 esse número só 
foi alcançado em três ocasiões (2010, 2012 e 2014). Note-se ainda que em 2015 e 2016 sequer foi atingido o quórum para que as 
reuniões ocorressem.

Essa frequência de reuniões reduzida - e, no caso da CGFloP, decrescente - levanta questionamentos sobre o quão ativas de fato 
são estas instâncias, quão relevantes são para os atores envolvidos com a política e quão inseridas estão no andamento da política. 
Quanto à última questão, vale apontar que o fato de o Conselho FNDF constituir um ponto de passagem obrigatório do PAAR 176 não 
impediu que o Plano fosse publicado pelo Executivo, mesmo sem a realização de reuniões do Conselho entre 2015 e 2016.

172 Apresentação da 6a reunião, 2013.
173 Portaria MMA no 212/2008.
174 Resolução SFB no 4/2010.
175 Resolução SFB no 4/2010.
176 A esse respeito, o SFB afirma, em resposta a pedido de informação acerca desta questão, que nos anos em que não houve reuniões do CCFNDF, os conselheiros receberam, via e-mail, cópias dos PAAR para 
que pudessem sugerir contribuições (e-SIC no 02680000947201871).
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Gráfico 10 - Frequência anual de reuniões da Comissão de Gestão de Florestas Públicas (2006-2017) e do Conselho Consultivo do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (2010-2017)

Fonte: elaboração prórpia
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Seja como for, ainda que essas instâncias permanentes garantissem uma frequência regular de reuniões, e mesmo que as mesmas 
possuíssem capacidades elevadas de influenciar as decisões sobre a política, é importante indagar quanto aos atores que concentram 
essas capacidades. E a esse respeito, problemas de representatividade são encontrados. Quanto à relação Estado-Sociedade Civil, no 
caso da CGFloP o regimento define que representantes societais devem compreender 46% da composição, o que implicaria em 88 do 
total de 190 presenças no conjunto de reuniões avaliadas. No entanto, quando considerados todos os presentes 178 nas reuniões, esses 
atores concentram apenas em torno de 29% dos assentos (55 do total de 191 presenças), contra 71% dos atores estatais (ver Gráfico 11).

178 “Todos os presentes” envolve não apenas os atores com direito a voto (titulares e suplentes), mas também os não membros presentes nas reuniões. Uma vez que parte das atas e listas de presença da 
CGFloP não indica os titulares e suplentes, não foi possível fazer essa diferenciação na análise empírica.
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À primeira vista, o Conselho FNDF apresenta distorções menores, ainda que a composição real seja distinta da regimental. Prevista como 
paritária, a concentração de presenças societais cai para 41,9% quanto contabilizados os atores com direito a voto. Se considerados todos 
os presentes nas reuniões avaliadas, esse número cai ainda mais, para 20,4%. Esse resultado indica que, caso tenham posicionamentos 
contrários aos dos atores estatais, atores societais apresentariam dificuldades de fazer valer sua vontade em dois sentidos. No primeiro, 
simplesmente apresentam em termos comparativos menor capacidade de agregar votos nas matérias de interesse. Em um segundo 
sentido, os números totais de presentes, incluindo convidados, indicam que, independentemente da quantia de votos que os atores 
societais possam angariar, estes costumam ver-se em evidente minoria já que aproximadamente 80% dos presentes são provenientes do 
Estado (ver Gráfico 12).

Gráfico 11 - Presenças (%) dos representantes do Estado e 
da sociedade civil nas reuniões da Comissão de Gestão de 
Florestas Públicas (2012-2017)

Gráfico 12 - Presenças (%) dos representantes do Estado 
e da sociedade civil no Conselho Consultivo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal (2012-2017)
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Gráfico 13 - Presenças (%) dos representantes dos segmentos da sociedade civil nas reuniões da Comissão de Gestão de Florestas 
Públicas (2012-2017)
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Questões de representação, todavia, não se restringem à proporção entre Estado e sociedade civil nestas instâncias. Quando considerados 
os segmentos internos aos atores societais, torna-se clara a baixa participação de representantes das comunidades locais. Em sua 
composição oficial, os 11 representantes da sociedade civil na CGFloP dividem-se da seguinte maneira: três representantes do setor 
produtivo 179; três de entidades trabalhistas e/ou profissionais 180; três de populações tradicionais 181; um da academia 182; e um das 
ONGs183 . A análise das presenças, todavia, indica uma mudança importante nas proporções indicadas no regimento. A grande diferença 
advém da baixa presença dos representantes de populações tradicionais.

Se os três representantes deste segmento estivessem presentes em todas as seis reuniões analisadas, contariam com um total de 24 
presenças. Não obstante, a contagem das listas indica apenas seis presenças - uma mudança que altera consideravelmente as proporções 
entre os segmentos que comparecem. O Gráfico 13, abaixo, indica que todos os segmentos compartilham o peso relativo perdido pelas 
populações tradicionais com suas ausências. Ainda assim, o segmento societal com maior representatividade torna-se o setor produtivo. 
ONGs também aumentam consideravelmente seu peso nas reuniões em relação aos outros segmentos. Se regimentalmente constituiriam 
9,1% da composição da CGFloP, uma vez contabilizadas todas as presenças, passam a representar 21,8%.

179 Confederação Nacional da Indústria (CNI).
80 Contag, Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira filiados à CUT (CONTICOM) e Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais (SBEF).
181 Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e dois indicados pelo Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS).
82 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
183 ndicado pelo FBOMS.
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Essas distorções se asseveram nas reuniões do Conselho FNDF. Regimentalmente, três segmentos da sociedade civil - setor produtivo, 
populações tradicionais e associações profissionais/sindicatos - contam com dois assentos cada. Já as ONGs têm direito apenas a um 
assento. A proporção definida no regimento sofre distorções causadas, mais uma vez, pela ausência dos representantes das populações 
tradicionais. Todos os segmentos estão presentes em menos reuniões do que o previsto pelo regimento. No entanto, populações 
tradicionais estão completamente ausentes. Diante desta situação, o setor produtivo acaba contando com a maior proporção entre os 
segmentos presentes. Enquanto o regimento prevê que este setor ocupe 28,6% dos assentos, a contabilização das presenças de atores 
societais com direito a voto indica que estes ocupam, na realidade, 50% dos assentos.

Essas distorções indicam que a sociedade civil presente nestas instâncias não é tão plural como preveem as regras. Há uma prevalência 
clara do setor produtivo e das associações profissionais (e, no caso da CGFloP, das ONGs). A ausência das populações tradicionais 
chama atenção. Essa ausência é teoricamente 184 esperada, já que se pode assumir que este é o segmento com menos recursos para 
mobilizar-se e garantir sua presença nas reuniões. E isso ocorre mesmo diante da possibilidade de apoio financeiro à participação da 
sociedade civil oferecido pelo Executivo 185.

Gráfico 14 - Presenças (%) dos representantes dos segmentos da sociedade civil nas reuniões do Conselho Consultivo do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Florestal (2012-2017)

Universidades / Instituições de Pesquisa

Setor Produtivo

Populações Tradicionais

ONGs

Coalizões da sociedade civil

Associações Profissionais / Sindicatos

Todos os 
presentes

80

100

60

40

20

0

28,6
38,9 36,8

14,3

11,1 10,5

28,6

28,6

50,0 52,6

Regimento Titulares e 
Suplentes

184 Sobre questões relativas à distorção da participação política, ver SCHLOZMAN, K. L.; VERBA, S.; BRADY, H. E. The Unheavely Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
185 O SFB, segundo respostas a pedidos de informação enviados, afirma que custeia passagens e diárias para o todos os conselheiros da sociedade civil, tanto na CGFloP, quanto no Conselho FNDF (e-sic no 
02680000952201884 e e-sic no 02680000945201882).



SUSTENTABILIDADE EM DEBATE | no 9 | ABRIL 2019

117

A presença mais marcante de segmentos específicos pode estar associada a uma maior prevalência de assuntos que lhes são caros 
nas reuniões. Não é à toa, portanto, que membros da CGFloP apontam recorrentemente a falta de atenção que tem sido dada pelo 
SFB para viabilizar o manejo florestal comunitário nas concessões (por exemplo, 31a reunião da CGFloP, 2016). O próprio SFB admite 
essa limitação, assim como os representantes do setor produtivo apontam dificuldades em incluir as comunidades no manejo das 
concessões 186.

Ademais, esse conjunto de limitações relacionadas às comunidades tradicionais traz problemas, não apenas aos atores locais, mas 
também ao próprio SFB. As atas indicam que o MPF realizou ações civis públicas com o objetivo de suspender várias concessões, 
principalmente sob a justificativa de que elas não estariam integrando adequadamente as comunidades locais. Isso atrapalha os 
planos do SFB, na medida em que emperra o andamento das concessões. Ao mesmo tempo, os representantes do setor produtivo 
pressionam o SFB, uma vez que as ações do MP diminuiriam a previsibilidade da política, dificultando a aderência deste setor a ela e 
diminuindo, portanto, as chances de sucesso da política (ata CGFloP, 30a reunião, 2015).

Em suma, mesmo assumindo que o ganho de escala das concessões como o tema prioritário para o sucesso desta política, os dados e 
o acompanhando das atas indica que os problemas da frequência de reuniões e da representatividade das populações tradicionais se 
colocam como desafios importantes aos gestores responsáveis pelo andamento da política. 

186 Como apontado em algumas reuniões do Conselho FNDF, esta dificuldade de participação dos atores locais nas experiências federais de participação associa-se a uma dificuldade dos próprios municípios. 
Discussões indicam que mesmo os recursos destinados exclusivamente aos municípios sequer haveriam chegado ao nível local, dada sua dificuldade de instituir conselhos municipais (ata da 8a reunião, 2014). 
Sem os conselhos municipais, não apenas os atores locais e comunidades tradicionais acabam não sendo beneficiados com os recursos das concessões que deveriam chegar até eles, como também apresentam 
dificuldades de participar de decisões no nível local pela falta de conselhos municipais. 
187 Portaria MMA no 212/2008, Art. 1o.
188 Enquanto essa função de avaliação mais geral da política fica a cargo da CGFloP, é possível que haja um processo de monitoramento da política mais rente ao território e, portanto, concentrado sobre o 
andamento de concessões específicas. É possível que esta possibilidade esteja presente na atuação dos Conselhos das UCs onde se situam as concessões e serão objeto de discussão mais adiante. 
189 Lei no 11.284/2006, Art. 53o.

Participação no monitoramento e avaliação da política

Como já apontado acima, a principal atribuição regimental da CGFloP concentra-se na discussão e aprovação do PAOF. No entanto, 
o conteúdo de suas atas traz indícios de que as discussões e recomendações ali realizadas estejam pautadas em avaliações acerca 
do funcionamento e efetividade da política de Concessões Florestais de uma maneira geral. Isso condiz com sua atribuição de avaliar 
a gestão das florestas públicas, presente em seu regimento interno 187. Poderíamos compreender essas ações como um processo 
de monitoramento geral do andamento da política 188. Isso fica claro se considerado que entre os pontos de pauta das reuniões 
encontram-se apresentações de documentos que avaliam o andamento da política - entre eles, balanços e análises do panorama 
econômico do setor florestal, da situação e andamento das concessões, dos resultados do Inventário Florestal Nacional, entre outros.

É interessante notar, todavia, que a atribuição legal 189 de se manifestar quanto a um relatório oficial de prestação de contas da política 
cabe ao CONAMA, e não à CGFloP. Obedecendo a esta atribuição, o SFB tem apresentado anualmente, a partir de 2014, o Relatório de 
Gestão de Florestas Públicas ao plenário do CONAMA, que deve se manifestar quanto à sua adequação e sugerir aperfeiçoamentos. 
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Nos sumários executivos 190 das reuniões do CONAMA, no entanto, essas apresentações são classificadas como informes, e não como 
parte da pauta de decisões do Conselho, um indício de que seus integrantes não apreciem de fato o relatório, mas apenas assistam à 
apresentação do mesmo.

Para além da participação em experiências institucionalizadas, é também possível identificar essa atividade de avaliação também em 
experiências societais. Este é o caso da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. A Coalizão é composta por 160 organizações 
pertencentes à sociedade civil. Ela foi criada em 2014 e atua com foco sobre o tema da mudança do clima, e tem na emissão de 
posicionamentos, comunicados e propostas sua principal estratégia 191. A despeito de seu foco na agenda climática, é possível 
identificar nela uma atuação voltada ao desafio de fortalecer a viabilidade econômica do comércio legal de madeira advinda das 
florestas brasileiras.

Os dados indicam que esta atuação se concentra em um de seus GTs, chamado “Economia da Floresta Tropical”, o qual “atua na 
proposta (...) de aumentar em dez vezes a área de manejo florestal sustentável rastreada no país, até 2030, e coibir a ilegalidade de 
produtos madeireiros provenientes de florestas nativas” 192. Formado por um conjunto de cinco instituições (Amata, Imaflora, BVRio, 
FSC Brasil e Precious Woods), o GT trabalha justamente com aquele que é o desafio mais frequentemente apontado nas reuniões da 
CGFloP, de garantir a viabilidade econômica da atividade madeireira legalizada, principalmente no que tange à concorrência com o 
comércio ilegal. Para isso, a Coalizão tem trabalhado no sentido de garantir a transparência de dados que permitam o monitoramento 
do setor de manejo de florestas nativas, da autorização do plano de manejo, às transações e transporte de produtos madeireiros. As 
últimas ações da Coalizão que contaram com maior repercussão envolvem o apoio à instituição e abertura do SINAFLOR pelo Ibama193, 
e o combate à aprovação das Medidas Provisórias 756 e 758/2017, responsáveis pela conversão de áreas de florestas públicas de UCs 
para Áreas de Proteção Ambiental, uma categoria mais permissiva em relação à ocupação e atividade humana 194.

190 O documento que mais se assimila a uma ata de reuniões é chamado, no CONAMA, de Sumário Executivo. Além deste documento, o Conselho também publica a transcrição de suas reuniões, e um 
documento chamado “resultados” com informações sobre os encaminhamentos dados às proposições presentes na ordem do dia. A apresentação dos relatórios mencionados acima constitui a única questão 
referente à política de Concessões encontrada na leitura dos registros de reuniões do CONAMA.
191 Disponível em: <www.coalizaobr.com.br/index.php/sobre-a-coalizao>. Acesso em: 12 Mar 2018.
192 COALIZÃO BRASIL CLIMA, F. A. Pós-Acordo de Paris: Caminhos para implementação da economia de baixo carbono, 2016, p. 14. Disponível em: <http://cebds.org/wp-content/uploads/2016/09/Ps-Acordo-
de-Paris-Caminhos-para-Implementao-da-Economia-de-Baixo-Carbono-1-1.pdf>. Acesso em: 5 Fev 2019.
193 Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/posicionamentos/item/574-sinaflor-e-um-passo-importante-para-fomentar-o-mercado-de-madeira-legal-no-pais>. Acesso em: 15 Fev 2018.
194 Disponível em: <http://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/em-carta-aberta-grupo-coalizao-brasil-pede-veto-presidencial-as-mps-756-e-758/>. Acesso em 15 Fev 2018.

8.2. TRANSPARÊNCIA

A transparência e o acesso à informação, além de direitos dos cidadãos, são fundamentais para a participação social e para o 
monitoramento das políticas públicas. Ganham ainda mais importância em temas relacionados a concessão de um recurso natural 
coletivo, como é o caso das Concessões Florestais. 
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A pesquisa analisou a transparência ativa e passiva relacionadas à política de Concessões Florestais. Para a transparência ativa foram 
definidas 30 categorias de informação. As categorias de informação pesquisadas foram definidas a partir da análise de leis e decretos 
relacionados à política e de pesquisa junto a atores chave, esta última detalhada no Capítulo 3. As categorias definidas têm relação 
com as instâncias de governança, os instrumentos de planejamento, os processos de licitação, de contratação e de monitoramento das 
concessões, além do FNDF. As informações foram pesquisadas no site do SFB 195, órgão gestor da política na esfera federal. Quando não 
encontradas neste site, foram utilizados sites de busca na internet. Para testar a transparência passiva, por sua vez, foram realizados 
dez pedidos de informação relacionados à política de Concessões Florestais para o SFB e o MMA. Analisou-se o prazo de resposta e 
se esta atendeu às informações solicitadas. As análises de transparência ativa e passiva foram realizadas por dois pesquisadores, que 
cruzaram os resultados e discutiram eventuais divergências.

Na sequência, é apresentada a análise da legislação da política de Concessões Florestais, os resultados da análise da transparência 
ativa e da transparência passiva. No final do capítulo são feitas recomendações para o aprimoramento da transparência da política.

195 Disponível em: <www.florestal.gov.br>. Acesso em: 27 Nov 2018.
196 Foram analisadas as seguintes leis e decretos federais: Lei no 11.284/2006,  Decreto no 5.795/2006 e Decreto no 6.063/2007

Análise da legislação

Além da LAI, foram analisadas três leis e decretos relacionados à política de Concessões Florestais 196. Tais normas são bastante 
avançadas em relação às obrigações de transparência, fazendo da política de Concessões Florestais aquela com uma legislação mais 
robusta em relação às demais políticas analisadas nesta pesquisa, tanto em relação à transparência ativa, quanto passiva.

A LGFP define como um de seus princípios o “acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão de florestas 
públicas” (Art. 2). Além disso, assegura “a qualquer pessoa o acesso aos contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às 
próprias concessões” (Art. 25). Apesar de essas passagens não definirem o caráter ativo, elas reforçam que a política de Concessões 
Florestais deve ser transparente e que as informações e documentos sobre as mesmas possuem natureza pública e devem estar 
disponíveis ao cidadão interessado. 

A lei assegura também que qualquer interessado “de forma justificada e devidamente assistida por profissionais habilitados, poderá 
fazer visitas de comprovação às operações florestais de campo”, devendo antes obter a licença de visita do órgão gestor e programar 
previamente a mesma com o concessionário (Art. 43). Isso reforça os mecanismos de transparência da política, pois permite ao 
cidadão, não somente o acesso às informações e documentos, mas também o acesso à própria área concedida.

Em relação às obrigações específicas de transparência ativa, a Lei determina que diferentes documentos relacionados às Concessões 
Florestais devam estar disponíveis para acesso público na internet, como “os relatórios ambientais preliminares, licenças ambientais, 
relatórios de impacto ambiental, contratos, relatórios de fiscalização e de auditorias e outros documentos relevantes do processo de 
concessão florestal” (Art. 7).
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Em relação ao processo de licitação, a Lei define que ele deva seguir o principio da publicidade (Art. 13) e prevê a publicação dos 
editais e a realização prévia de audiências públicas obrigatórias, além da possibilidade de outros tipos de consulta pública (Art. 8).

Já o Decreto no 6.063/2007, que regulamenta a LGFP, define que o SFB deve divulgar o Relatório Anual de Gestão de Florestas Públicas 
(Art. 54). Além disso, estabelece que “todos os sistemas utilizados para o monitoramento da gestão de florestas públicas federais 
deverão conter dispositivos de consulta por meio da Internet” (Art. 55) e que o SFB deve estabelecer a forma de garantir a publicidade 
das auditorias florestais (Art. 56).

Dessa forma, as normas sobre a política de Concessões Florestais determinam que um amplo conjunto de informações deva ser 
disponibilizado proativamente pelo SFB. Mas além delas, a LAI estabelece que informações de interesse coletivo ou geral devam ser 
divulgadas proativamente pelos órgãos públicos, incluindo como informações obrigatórias aquelas que permitam o acompanhamento 
de programas, projetos e ações. Compreende-se então, que os documentos e as informações sobre o tema, com exceção daqueles 
que estiverem sob sigilo nos termos da lei, devam ser divulgados proativamente pelos órgãos públicos. 

Existe também um conjunto de obrigações de transparência do concessionário em relação ao órgão gestor ou auditor. Em uma 
primeira dimensão, a Lei estabelece que estes órgãos tenham acesso, ressalvado sigilo legalmente previsto, a todos os documentos e 
instalações relativas à concessão. Já o concessionário é obrigado a elaborar e enviar ao órgão gestor relatórios anuais sobre a gestão 
dos recursos florestais.

As normas da política de Concessões são as únicas que trazem questões sobre a transparência passiva. A Lei no 11.284/2006 institui 
a Ouvidoria do SFB que, dentre outras atribuições, é responsável pelo recebimento de pedidos de informação e de esclarecimento, 
tendo que “responder diretamente aos interessados, que serão cientificados, em até 30 dias, das providências tomadas” (Art. 62). 
Porém, desde a vigência da LAI, em 2012, o SFB deve seguir os prazos e procedimentos previstos nesta lei.

Transparência Ativa

Como apresentado, a transparência ativa da política de Concessões Florestais foi analisada por meio de 30 categorias de informações, 
relacionadas à gestão e à efetiva implementação da mesma. A pesquisa analisou se essas categorias de informações estavam 
disponíveis de forma ativa, atualizadas e em qual formato.

Como resultado geral, das categorias analisadas, 22 (73,3%) estavam integralmente disponíveis, 2 categorias (6,7%) estavam 
disponibilizadas de forma parcial e 6 (20%) não estavam disponíveis. O Quadro 11, a seguir, sintetiza os resultados, comentados em 
seguida:
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Quadro 11 - Transparência ativa da política de Concessões Florestais

Relatório Anual de Gestão de 
Florestas Públicas da União

sim
Conselho do FNDF - pautas 

e atas
sim

Planos de Manejo Florestal 
Sustentáveis

sim

PAOFs sim Conselho do FNDF - membros sim

Planos Operativos 
Anuais, elaborados pelos 

concessionários para o SFB
sim

CGFLOP - pautas e atas sim FNDF sim
Relatório anual sobre a gestão 

dos recursos florestais 
não 

CGFLOP - membros sim FNDF - Projetos sim
Relatórios de Fiscalização e 
Monitoramento dos PMFS

não 

Audiências Públicas sim Licitações sim

Relatórios de Fiscalização 
e Monitoramento dos 

Contratos das Concessões
não 

Consultas Públicas parcial Editais de licitação Sim Relatórios das Auditorias não 

Oficinas Técnicas não Contratos sim Volume de Madeira explorada sim

Conselho Diretor - atas sim Planos de Manejo das FLONAs sim
Valores pagos pelos 

Concessionários
sim

Conselho Diretor - Contrato 
de gestão e desempenho

sim Shapes das UMFs sim
Distribuição dos valores pagos 

pelos Concessionários
sim

Relatórios da ouvidoria parcial Shapes das UPAs sim

Recursos para Estados 
e Municipios - Planos e 

prestação de contas
não 

Relatório Anual de Gestão de 
Florestas Públicas da União

sim
Conselho do FNDF - pautas 

e atas
sim

Planos de Manejo Florestal 
Sustentáveis

sim

PAOFs sim Conselho do FNDF - membros sim

Planos Operativos 
Anuais, elaborados pelos 

concessionários para o SFB
sim

CGFLOP - pautas e atas sim FNDF sim
Relatório anual sobre a gestão 

dos recursos florestais 
não 

CGFLOP - membros sim FNDF - Projetos sim
Relatórios de Fiscalização e 
Monitoramento dos PMFS

não 

Audiências Públicas sim Licitações sim

Relatórios de Fiscalização 
e Monitoramento dos 

Contratos das Concessões
não 

Consultas Públicas parcial Editais de licitação Sim Relatórios das Auditorias não 

Oficinas Técnicas não Contratos sim Volume de Madeira explorada sim

Conselho Diretor - atas sim Planos de Manejo das FLONAs sim
Valores pagos pelos 

Concessionários
sim

Conselho Diretor - Contrato 
de gestão e desempenho

sim Shapes das UMFs sim
Distribuição dos valores pagos 

pelos Concessionários
sim

Relatórios da ouvidoria parcial Shapes das UPAs sim

Recursos para Estados 
e Municipios - Planos e 

prestação de contas
não 

Relatório Anual de Gestão de 
Florestas Públicas da União

sim
Conselho do FNDF - pautas 

e atas
sim

Planos de Manejo Florestal 
Sustentáveis

sim

PAOFs sim Conselho do FNDF - membros sim

Planos Operativos 
Anuais, elaborados pelos 

concessionários para o SFB
sim

CGFLOP - pautas e atas sim FNDF sim
Relatório anual sobre a gestão 

dos recursos florestais 
não 

CGFLOP - membros sim FNDF - Projetos sim
Relatórios de Fiscalização e 
Monitoramento dos PMFS

não 

Audiências Públicas sim Licitações sim

Relatórios de Fiscalização 
e Monitoramento dos 

Contratos das Concessões
não 

Consultas Públicas parcial Editais de licitação Sim Relatórios das Auditorias não 

Oficinas Técnicas não Contratos sim Volume de Madeira explorada sim

Conselho Diretor - atas sim Planos de Manejo das FLONAs sim
Valores pagos pelos 

Concessionários
sim

Conselho Diretor - Contrato 
de gestão e desempenho

sim Shapes das UMFs sim
Distribuição dos valores pagos 

pelos Concessionários
sim

Relatórios da ouvidoria parcial Shapes das UPAs sim

Recursos para Estados 
e Municipios - Planos e 

prestação de contas
não 
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Considerações gerais

Algumas considerações gerais merecem ser feitas. Em primeiro lugar é o fato de praticamente todas as informações pesquisadas 
estarem concentradas no site do SFB. Apenas os planos de manejo das unidades de conservação (UCs) estão no site do ICMBio, 
porém os mesmos estão linkados na página do SFB, na seção relativa às florestas concedidas. Tal concentração facilita ao cidadão 
compreender e acessar o conjunto de informações disponibilizado sobre a política.

Por outro lado, boa parte das informações está em documentos publicados em formato PDF, o que dificulta a busca e o reprocessamento 
automatizado de informações, especialmente daquelas estruturadas em formato de dados.

Instrumentos de Governança e de Planejamento

Foi analisada a disponibilização de informações das seguintes instâncias de governança da política: CGFLOP, Conselho FNDF e Conselho 
Diretor do SFB. Como apresentado, a CGFLOP e o Conselho FNDF são instâncias de participação. Ambas foram avaliadas positivamente 
nas duas categorias de informação analisadas: 1) pautas e atas das reuniões; 2) Lista de membros, contendo nome completo e as 
instituições que representam. Em relação ao Conselho Diretor foi avaliada a disponibilização das atas das reuniões e do contrato 
de gestão e desempenho. As atas estão disponíveis, na íntegra, para o período de 2011 a 2018. O contrato e seus termos aditivos 
também.

Um instrumento importante de planejamento avaliado foi o PAOF. A categoria foi avaliada como “sim”, dado que estão disponíveis na 
íntegra os PAOFs de 2007 a 2019.

Outro instrumento importante são os planos de manejo das UCs, com áreas concedidas. Neste caso, foram encontrados os planos de 
manejo das 6 UCs, que concentram as 17 UMFs concedidas, sendo a categoria analisada como “sim”.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)

O FNDF possui uma seção específica no site do SFB, com diversas informações sobre o seu funcionamento. Além da avaliação do 
Conselho FNDF, já apresentada na seção anterior, foi analisada a disponibilização dos PAARs e informações gerais sobre projetos 
apoiados. 

O PAAR é o documento que define as prioridades de aplicação dos recursos do fundo. A categoria foi avaliada como “sim”, dado que 
os documentos de 2007 a 2018 estavam disponíveis no momento da pesquisa.

Nos próprios PAARs existem informações sobre os projetos apoiados, tais como instituição executora, objetivo, valor do projeto, valor 
executado e situação do contrato. Dessa forma, a categoria foi avaliada de forma positiva. Além dos PAARs, o link "Projetos apoiados 
pelo FNDF" leva a um mapa, que possui informações sobre os projetos contratados, embora sua última atualização seja de 2013. 
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Licitações e Contratos

Até novembro de 2018 foram realizados 12 processos de licitação (9 concluídos e 3 em andamento) e 17 UMFs estavam concedidas. 

No site foram encontrados os editais e seus respectivos anexos de todas as licitações, além dos documentos referentes aos processos 
licitatórios tais como atas, recursos, propostas relatórios, publicações no diário oficial, entre outros. Estão disponíveis também os 17 
contratos e seus aditivos relativos a todas as áreas concedidas e é possível acessar os arquivos em formato shapefile com os limites 
das 17 UMFs.

Como detalhado na seção sobre participação, os processos licitatórios devem ser precedidos de audiências públicas. Além delas, o 
SFB realiza consultas públicas virtuais e reuniões técnicas com atores dos municípios nos quais as áreas a serem concedidas estão 
localizadas. Para cada uma dessas modalidades avaliamos a disponibilização das atas, bem como documentos com o posicionamento 
do SFB sobre as sugestões recebidas.

Em relação as audiências, além das atas de todos os processos licitatórios, são disponibilizadas as listas de presença. Em alguns casos 
existe um documento específico com as respostas do SFB, para os demais considerou-se que nas atas já constam as repostas para as 
perguntas recebidas.

Em relação às consultas públicas, em apenas dois processos licitatórios foram localizados documentos com as sugestões dos 
participantes e as respostas do SFB. Em função disso, a categoria foi classificada como “parcial”. Já no caso das reuniões técnicas, 
nenhuma ata ou documento foi localizado.

Monitoramento

Uma vez concedidas as áreas, são produzidos documentos e informações que permitem o acompanhamento e o monitoramento da 
exploração dos produtos e serviços madeireiros pelos concessionários, bem como o cumprimento dos contratos de concessão.

Os Planos de Manejo Florestal Sustentáveis (PMFSs) e os Planos Operativos Anuais (POAs) são os documentos que devem ser 
elaborados pelos concessionários para a exploração da madeira. Em ambos os casos, para todas as concessões que atingiram esta 
etapa, os documentos estavam disponíveis no site do SFB. Além disso, é possível acessar os arquivos em formato shapefile com os 
limites das áreas que serão manejadas em cada ano. São disponibilizados também os volumes de madeira explorados e os valores 
pagos por cada concessionário a cada ano.

Quatro tipos diferentes de relatórios produzidos que possibilitam o monitoramento das concessões não foram encontrados, sendo 
classificados, portanto, como “não” disponíveis: 1) Relatórios de Fiscalização e Monitoramento dos PMFS, com ações realizadas pelo 
Ibama de conferência da execução do Plano de Manejo. 2) Relatórios de Fiscalização e Monitoramento dos Contratos das Concessões, 
realizados pelo SFB de conferência do cumprimento do contrato das concessões; 3) Relatórios das auditorias, instrumento previsto na 
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LGFP. As auditorias devem acontecer em períodos não superiores a três anos. 4) Relatório anual sobre a gestão dos recursos florestais, 
elaborado pelo concessionário para o SFB. Trata-se de uma lacuna importante, pois tais documentos permitem compreender, em 
maiores detalhes, a adequação da atuação de cada concessionário ao que está previsto na LGFP e nos contratos.

Na seção “benefícios econômicos” do site do SFB é apresentado um resumo dos valores arrecadados e distribuídos. Neste último 
caso, é discriminada a distribuição dos recursos na esfera federal (ICMBio, SFB e FNDF) e na esfera subnacional, incluindo os valores já 
transferidos para estados e municípios. 

Para receber os recursos, os estados e os municípios precisam elaborar, aprovar e enviar para o SFB um plano e, após a sua execução, 
prestar contas sobre o mesmo. Tais documentos e informações não foram encontrados. Dessa forma, esta categoria foi classificada 
como “não”.

Anualmente, o SFB deve elaborar o Relatório de Gestão de Florestas Públicas, com um balanço e as principais informações sobre as 
Concessões Florestais. Esta categoria foi avaliada como “sim” já que estavam disponíveis, na íntegra, os documentos de 2006 a 2017.

Já a Ouvidoria do SFB deve elaborar relatórios semestrais com o balanço das demandas recebidas e das ações desenvolvidas. Esta 
categoria foi avaliada como “parcial”, pois somente 6 dos 10 relatórios do período de 2012 a 2017 estavam disponíveis. 

Transparência Passiva

Foram realizados dez pedidos de informação, sendo nove para o SFB e um para o MMA, todos  via e-SIC. Por meio deles, foram 
demandadas informações e documentos sobre o os contratos de gestão, a apreciação do relatório de gestão de florestas públicas 
pelo CONAMA e o funcionamento da CGFloP, do Conselho FNDF, das audiências e consultas públicas realizadas durante o processo 
de licitação e de elaboração dos PAOFs.

Os dez pedidos foram respondidos dentro do prazo definido pela Lei de Acesso à Informação. Em apenas um caso foi solicitada a 
prorrogação do prazo, no qual a resposta foi dada em 22 dias.

Nove dos dez pedidos foram respondidos de forma satisfatória, ou seja, atenderam ao que foi demandado na solicitação. Em um dos 
casos, a resposta foi considerada insatisfatória. Neste, foram solicitadas as informações sobre a composição da CGFloP desde a sua 
criação, incluindo nome, titularidade, segmento e órgão representado. O órgão respondeu com um link para as listas de presença 
da comissão, documentos que não são suficientes para tal finalidade, dado que parte das listas não possui a identificação de quais 
presentes são membros e quais são convidados.
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8.3. ACCOUNTABILITY

Para este eixo, na política de Concessões Florestais, foram analisados cinco relatórios - um publicado pela CGU e quatro pelo TCU. O 
relatório da CGU apresenta escopo mais restrito - avalia a implementação, pelo período de um ano, de um projeto financiado com 
recursos internacionais. Dois relatórios do TCU se concentram sobre a avaliação do PAOF em suas versões de 2014 e 2015. Outros dois 
relatórios apresentam escopo mais amplo, ao realizarem uma avaliação geral da implementação da política de Concessões Florestais.

O relatório da CGU 197 consiste na avaliação da execução de um projeto de responsabilidade do SFB e financiado com recursos da 
Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO). O projeto foi submetido em 2001 e teve sua execução iniciada em 2005. 
Seu objetivo foi desenvolver um marco legal para regulamentar o regime de Concessões Florestais nas FLONAS, e elaborar planos 
de manejo em três FLONAS específicas (Altamira, Itaituba e Caxiuanã, todas no Pará). A execução teria apresentado atrasos, que 
teriam motivado diversas prorrogações da vigência do projeto. A auditoria da CGU concentrou-se sobre a execução no ano de 2011, 
quando ainda se encontrava pendente a elaboração dos planos de manejo das FLONAS mencionadas, e a elaboração das regras 
e procedimentos para as concessões. No entanto, a instância não foi capaz de realizar a avaliação, porque faltaram documentos 
considerados indispensáveis à análise. No ano em questão, o projeto sequer apresentou execução: não houve ingressos de recursos, 
despesas, aquisição de bens, pagamentos de diárias e passagens, tampouco contratação e execução de serviços de pessoas físicas. 
Diante desse cenário, a auditoria foi fechada com a recomendação de que o SFB apresentasse os documentos necessários.

Em relação ao TCU, como indicado acima, dois relatórios avaliaram a conformidade PAOFs referentes aos anos de 2014198 e de 2015199. 
Estes são classificados pelo Tribunal como relatórios de acompanhamento. Constituem documentos mais curtos em comparação aos 
demais tipos, e restringem-se a avaliar a conformidade de ações de política à legislação aplicável sobre elas. Para o caso específico dos 
PAOFs, essa legislação envolve a LGFP e o decreto que a regulamenta 200. O envio do PAOF ao TCU é parte de um roteiro de avaliação 
do próprio Tribunal, que estabelece um conjunto de procedimentos de monitoramento, que envolvem questões como a verificação 
da viabilidade das concessões, a emissão dos documentos, autorizações e licenças necessários à realização das atividades, os 
procedimentos licitatórios e os contratos assinados pelos concessionários. Em ambos os PAOFs, o TCU não encontrou irregularidades 
e determina o arquivamento dos processos. O caráter mais formalista deste tipo de avaliação se expressa, inclusive, na linguagem 
utilizada pelo TCU. Confira-se, por exemplo, a conclusão da avaliação do PAOF 2014: “[o documento] contempla as informações 
exigidas pela legislação correlata, não tendo sido identificados indícios ou evidências de irregularidade” 201. 

197 Relatório no 201200947. Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/2541.pdf>. Acesso 
em: 27 Nov 2018.
198 Acórdão no 1175/2014. Relatório de Acompanhamento. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
NUMACORDAO%253A1175%2520ENTIDADE%253A%2528Servi%25C3%25A7o%2520Florestal%2520Brasileiro%2529/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. 
Acesso em: 27 Nov 2018.
199 Acórdão no 2544/2015. Relatório de Acompanhamento. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
NUMACORDAO%253A2544%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 27 Nov 2018.
200 Decreto no 6.063/2007.
201 Acórdão no 1.175, p. 7.
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Tal como pode ser conferido nas outras políticas, no entanto, este não é o único tipo de abordagem realizado pelo Tribunal. E isso 
fica especialmente claro na análise dos outros dois relatórios de avaliação a seguir. O primeiro deles202 apresenta um escopo mais 
amplo - avalia a implementação da política de Concessões Florestais pelo governo federal, de maneira geral. Quanto aos critérios, o 
monitoramento ocorre não tanto a partir da checagem da conformidade dos instrumentos da política com a legislação pertinente, 
mas sobretudo a partir de sua capacidade de produzir os resultados e surtir os efeitos esperados em sua formulação. Com alguma 
frequência, o TCU refere-se a este tipo de análise como um exame da “economicidade e eficácia” da política.

Para o caso analisado, o relatório busca identificar os fatores que impactam a consolidação das Concessões Florestais. Indaga “em que 
medida os resultados alcançados pelas concessões federais em execução têm contribuído para o alcance da conservação das florestas 
brasileiras e para o desenvolvimento socioeconômico da região [onde estão sendo implantadas]”.

Os resultados da avaliação vão ao encontro do que identificam os atores que discutem a política na CGFloP. São apontadas deficiências 
no arcabouço institucional da política - concretizadas sobretudo na falta de um instrumento de coordenação da atuação dos diferentes 
tipos de atores relevantes para a efetividade da política -, bem como questões relacionadas à carência de incentivos para fomentar as 
concessões, tais como linhas de crédito subsidiadas, incentivos fiscais e tributários e vinculação das compras públicas à rastreabilidade 
da madeira. O TCU conecta essas limitações ao não atingimento das metas definidas pelo MMA e pelo SFB para a implementação da 
política - entre 2010 e 2012 foram implantadas apenas três Concessões Florestais, contra as cinco previstas pelos órgãos. No entanto, 
diferentemente do que ocorre na CGFloP, onde essas questões são apenas apontadas pelos atores, o TCU realiza um conjunto de 
determinações e recomendações aos órgãos responsáveis pela política. Por exemplo, determina que o MMA elabore um plano de 
ações para sanar a falta de coordenação mencionada acima.

Em 2016, dois anos depois da publicação do relatório acima, o TCU publica um novo relatório203 , de monitoramento do cumprimento 
de suas determinações e recomendações. Nesse caso, o documento é bastante sucinto, apenas apontando quais das ações 
determinadas e recomendadas foram implementadas, quais não foram, e quais encontravam-se em processo de implementação 
quando da avaliação.

Vale apontar que a dificuldade de as concessões se efetivarem como política pública impacta também os procedimentos do TCU em 
relação ao seu monitoramento. Uma das propostas de encaminhamento da auditoria sobre o PAOF 2015 chama a atenção, ao sugerir 
que o acompanhamento do PAOF seja realizado, a partir de 2016, junto da análise que o TCU faz das contas do MMA e não mais a 
partir de uma avaliação separada. O Tribunal argumenta que o processo de Concessões Florestais teria acontecido em uma escala 
bem menor do que sua expectativa inicial e que seria mais produtivo se as informações pudessem ser acompanhadas e analisadas nas 
contas anuais do MMA, facilitando o trabalho do TCU. 

202 Acórdão no 2.176/2014. Relatório de Auditoria. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
NUMACORDAO%253A2176%2520ENTIDADE%253A%2528Servi%25C3%25A7o%2520Florestal%2520Brasileiro%2529/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. 
Acesso em: 27 Nov 2018.
203 Acórdão no 2590/2016. Relatório de Monitoramento. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
NUMACORDAO%253A2590%2520ANOACORDAO%253A2016%2520ENTIDADE%253A%2528servi%25C3%25A7o%2520florestal%2520brasileiro%2529/
DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/fals>. Acesso em: 27 Nov 2018.
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8.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

As análises realizadas permitem uma compreensão geral sobre o funcionamento dos instrumentos de participação, de transparência 
e de accountability associados à política de Concessões Florestais e a elaboração de recomendações para o seu aprimoramento.

Participação

Das políticas analisadas, a arquitetura participativa das concessões é a mais desenvolvida, com uma grande variedade de experiências 
operando em diferentes momentos e sobre diferentes instrumentos da política. No entanto, como indicado acima, dois principais 
problemas chamam atenção, e suscitam algumas das recomendações indicadas abaixo. O primeiro deles é a dificuldade das instâncias 
permanentes de estabilizarem suas rotinas institucionais, expressa sobretudo na baixa frequência de reuniões realizadas pela CGFloP 
e pelo Conselho FNDF. Essa baixa frequência pode indicar problemas variados, mas os diagnósticos discutidos acima sugerem que 
uma possibilidade seja a própria dificuldade de ganho de escala das concessões, e a consequente perda de interesse dos atores 
em participar dessas instâncias - duas reuniões do Conselho FNDF, por exemplo, deixaram de ser realizadas por falta de quórum. 
O segundo problema está relacionado ao primeiro, e diz respeito às distorções na representação dos atores societais - tanto na 
proporção entre sociedade civil e Estado, e entre os diferentes segmentos da sociedade civil. No primeiro caso, as presenças de atores 
societais se mostram minoritárias em relação aos estatais. No segundo, são os representantes das comunidades tradicionais aqueles 
com as maiores dificuldades de participação. Algumas recomendações para tratar esta questão são elencadas abaixo:

• Fomentar a continuidade das reuniões da CGFloP e do Conselho FNDF. Isso pode ocorrer do ponto de vista do incentivo à 
participação dos atores, mas também do incremento do processo decisório no interior dessas instâncias. Uma possibilidade 
nesse sentido seria subordinar a continuidade do andamento da política a pareceres de ambos em relação aos instrumentos que 
analisam;

• Buscar fomentar a participação dos atores societais, sobretudo os representantes das populações tradicionais, incluindo a 
divulgação, para conhecimento dos participantes, da existência do auxílio para custeio da presença nas reuniões; 

• Transmissão em tempo real das reuniões, com possibilidade de participação remota dos interessados;

• Definir um trâmite, por parte do CONAMA, para que o conselho avalie e se manifeste sobre o Relatório Anual de Gestão de 
Florestas Públicas, como previsto na LGFP.
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Transparência

A política de Concessões Florestais foi a mais bem avaliada em relação à transparência ativa, com 73,3% de categorias classificadas 
positivamente e disponibilização integral de informações importantes, como instâncias de governança, licitações, contratos, planos 
de manejo florestal e recursos pagos pelos concessionários. Trata-se também da política com mais obrigações de transparência ativa 
previstas em suas normas, o que aponta para a importância da regulamentação da transparência para o seu bom desempenho. 

A principal lacuna tem relação com a não disponibilização de relatórios de fiscalização, monitoramento e de auditoria das concessões, 
o que dificulta um acompanhamento mais detalhado acerca das mesmas e de sua adequação a LGPP e aos contratos.

Em relação à transparência passiva, todos os pedidos foram atendidos no prazo legal e nove, de dez, foram respondidos de forma 
integral, o que aponta para o bom cumprimento da LAI.

A partir da avaliação realizada, elaboramos as seguintes recomendação para o aprimoramento da transparência da política:

• Criar uma Portaria ou outro tipo de normativa, definindo as categorias de informação que devem ser disponibilizadas 
proativamente, bem como formato, responsáveis e periodicidade de atualização; 

• Disponibilizar o registro de todas as consultas públicas e reuniões técnicas realizadas durante os processos de licitação; 

• Disponibilizar todas as informações em formato aberto (compreensível por máquina e não-proprietário) permitindo o seu 
reprocessamento e facilitando a sua localização;

• Disponibilizar a integra dos seguintes relatórios: 1) Relatório anual sobre a gestão dos recursos florestais elaborados pelos 
concessionários; 2) Relatórios de Fiscalização e Monitoramento dos PMFS elaborados pelo Ibama; 3) Relatórios de Fiscalização e 
Monitoramento dos Contratos das Concessões elaborados pelo SFB e; 4) Relatórios das Auditorias Independentes;

• Disponibilizar informações e documentos sobre os planos e as prestações de contas dos estados e municípios relativos aos 
recursos das Concessões Florestais;

• Disponibilizar todos os relatórios semestrais produzidos pela Ouvidoria do SFB.
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Accountability

Pela análise realizada, é possível identificar que a auditoria da CGU apresentou um recorte mais específico, ao avaliar se um projeto 
estava sendo desempenhado de acordo com o programado, com uma análise das entregas qualitativas e quantitativas dessas 
atividades. Já as auditorias do TCU analisaram questões mais amplas, que vão desde a conformidade de instrumentos específicos da 
política (PAOF), até a própria eficácia da política de maneira geral. Este é um tipo de diferença que aparece com alguma frequência 
nas análises também das outras políticas. Este escopo mais amplo permite gerar diagnósticos mais complexos acerca das políticas, 
por parte do TCU, que frequentemente envolvem questões relacionadas à sua governança, e aos desafios das políticas para atingirem 
os resultados esperados. Como a análise da atuação destas instituições não foi exaustiva, esta pode ser levantada como uma hipótese 
a ser explorada em pesquisas futuras.

A recomendação do TCU para que a análise dos PAOF passasse a integrar a análise de prestação de contas do MMA, já indicada acima, 
sugere que as Concessões Florestais possam perder parte do espaço que vinham apresentando na atuação dos órgãos de controle. No 
entanto, as avaliações realizadas por eles permitem identificar um conjunto de desafios importantes que devem ser transpostos para 
que a política de Concessões Florestais seja bem-sucedida em sua implementação. A proximidade entre o conteúdo das discussões da 
CGFloP quanto a estes desafios e o dos relatórios do TCU também indica que possa haver uma troca importante de informações, para 
benefício da própria política. Nesse sentido, sugerimos:

• Iniciativas de diálogo da CGU e TCU com os atores interessados na política - sobretudo aqueles presentes na CGFloP -, para muni-
los de informação qualificada para sua incidência;

• Considerar como objetos de suas auditorias o atendimento a regras de transparência e o funcionamento das instâncias 
participativas existentes ou previstas. Como indicado neste relatório, estes são pontos onde a qualidade da gestão das políticas 
apresenta lacunas importantes a serem preenchidas.
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A Lei no 9.985/2000 institui o SNUC, bem como os seus objetivos, diretrizes e instâncias de governança. O SNUC definiu 12 categorias 
de UCs, cada uma com determinadas possibilidades de uso e restrições. Estas categorias dividem-se em dois grupos: 1) UCs de 
proteção integral, com o objetivo de preservação ambiental, nas quais é permitido somente o uso indireto dos recursos naturais, 
que pode incluir pesquisa, visitação e atividades de educação ambiental; e 2) UCs de usos sustentável, que buscam compatibilizar 
conservação ambiental com o uso de parte dos recursos, incluindo produtos, subprodutos e serviços e a possibilidade da existência 
de populações tradicionais. 

As UCs podem ser federais, estaduais ou municipais. Criado em 2007, o ICMBio, uma autarquia vinculada ao MMA, é o órgão 
responsável pela gestão das UCs federais. A Tabela 7, abaixo, demonstra o crescimento da quantidade e das áreas das UCs federais.

Os principais instrumentos de planejamento e de governança relacionados às UCs federais foram definidos na Lei que institui o SNUC e 
no Decreto no 4.430/2002, que o regulamenta. Dentre os instrumentos da política, merecem destaque: os planos de manejo das UCs, 
seus conselhos, a compensação ambiental e o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). Estes e outros instrumentos 
serão discutidos e analisados nas próximas seções.

9. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC) 

Tabela 7 - Evolução do número e área de Unidades de Conservação federais no território brasileiro (1980-2017)

Fonte:ICMBio

Ano N° de UCs federais Área das UCs federais (ha)

1980 41 10.892.547

1990 137 27.235.123

2000 183 37.854.693

2010 306 75.578.793

2017 323 79.309.694
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Por se tratar da gestão de áreas de interesse coletivo, parte das quais conta, inclusive, com a presença de populações tradicionais, é 
esperado que a política seja guiada pelos princípios de transparência, de participação e de accountability. O próprio SNUC estabelece 
como diretrizes do sistema a existência de mecanismos e procedimentos para o envolvimento da sociedade na política de unidades 
de conservação e a participação das populações locais na criação, implantação e gestão das UCs. Os instrumentos específicos de 
participação e de transparência previstos serão analisados nas próximas seções. Já a atuação dos órgãos de accountability é essencial 
para monitorar a efetividade da política e, eventualmente, responsabilizar os agentes públicos quando existem desvios de rota. Dessa 
forma, o prisma de Governo Aberto nos permite identificar tais instrumentos, analisar o seu funcionamento e propor soluções para a 
sua evolução, contribuindo para o avanço em direção a uma governança democrática e à boa implementação da política.

Dos recortes apresentados no Capítulo 3, é importante ressaltar a delimitação da pesquisa ao nível federal. Isso, porque uma dimensão 
importante da participação no SNUC ocorre no nível local, por meio dos Conselhos das UCs, além de existirem UCs instituídas em níveis 
estadual e municipal. Casos subnacionais poderão ser mencionados ao longo do texto, mas não serão objeto de análise aprofundada.

Além desta introdução, este capítulo possui quatro seções, uma para cada dimensão de Governo Aberto analisada (participação, 
transparência e accountability) e uma última com considerações finais e recomendações.

9.1. PARTICIPAÇÃO

O SNUC, que pode ser compreendido como o principal instrumento de formulação da política, foi criado em 2000 204. Seis anos depois, 
foi publicado o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), com objetivo de organizar a atuação do governo federal 
em torno da gestão das áreas protegidas no Brasil 205 - portanto, um instrumento voltado a planejar a implementação da política. 
A arquitetura prevista em torno do PNAP, e reproduzida na Figura 5, abaixo, indica a iniciativa de viabilizar pontos de acesso da 
sociedade civil em um momento de definição de diretrizes e critérios estratégicos de implementação, dentro do Sistema. Quanto aos 
dispositivos de participação, a formulação deste Plano contou com um Grupo de Trabalho formado por representantes estatais e da 
sociedade civil, colocado como o principal processo de consulta para a redação do instrumento 206. O MMA informa também a criação 
do Fórum Nacional do PNAP, ainda em 2004, que serviria como um dispositivo virtual para subsidiar o Ministério na formulação de 
políticas de Áreas Protegidas. Por fim, foi também criada a Comissão Coordenadora do PNAP, uma instância permanente consultiva 
voltada a “orientar, acompanhar, e apoiar o processo de implementação do Plano” 207.

Quando a política se aproxima de sua fase de implementação, o que ocorre a partir principalmente do instrumento das UCs, novos 
dispositivos de participação são previstos. Um conjunto de diferentes tipos de consultas públicas integrariam, no processo de definição 

204 Lei no 9.985/2000.
205 “Áreas protegidas” compreendem não apenas UCs, mas também terras indígenas e quilombolas.
206 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP. Brasília, 2006.
207 Portaria MMA no 63/2006, Art. 1o.
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da localização e dos limites territoriais das UCs, os atores presentes nas áreas e no entorno de onde estas são criadas 208. Uma vez 
estabelecidas as UCs, é prevista a instituição de Conselhos das Unidades, para 9 das 12 categorias de UCs 209;.

Um terceiro instrumento relacionado à política diz respeito à compensação ambiental. Já na legislação que institui o SNUC 210, ficou 
determinado que “nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental (...) o empreendedor 
é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação (...)”. A compensação ambiental é o instrumento voltado 
a viabilizar esse apoio. Para reger a destinação dos recursos de compensação às UCs, foi criado em 2011 o Comitê de Compensação 
Ambiental Federal (CCAF), um órgão colegiado formado pelo Ibama, MMA e ICMBio. A participação social, por sua vez, está prevista 
na Câmara Federal de Compensação Ambiental (CFCA), que tem como atribuição “estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação 
dos recursos da compensação ambiental federal [e...] avaliar e auditar a metodologia e procedimentos de cálculo da compensação 
ambiental [definidos pelo CCAF]” 211.

Por fim, o CONAMA apresenta atribuições gerais de monitoramento e avaliação do SNUC, contando, inclusive, com uma Câmara 
Técnica de Gestão Territorial, Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas.

208 Decreto no 4.340/2002.
209 São elas: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS). Não contam com conselhos: Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva de Fauna, e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
210 Lei no 9.985/2000, Art. 36.
211 Decreto no 4.340/2002, alterado pelo Decreto 6.848, de 14 de maio de 2009. E Portaria MMA no 416/2010, Art. 3o.

Fonte: elaboração própria

Figura 5 - Arquitetura participativa no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
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Se considerado o desenho institucional deste conjunto de dispositivos (ou as declarações oficiais sobre eles, no caso dos menos 
formalizados, como o GT para formulação do PNAP), a arquitetura participativa na política do SNUC prevê dispositivos operando em 
cinco diferentes momentos da política: (i) em um momento de definição mais estratégica de diretrizes e critérios para a implementação 
da política mediante a incidência sobre o PNAP; (ii) em um momento seguinte mais próximo da implementação em nível local, quando 
são realizadas as consultas públicas para a criação e alteração de UCs; (iii) na gestão e monitoramento das UCs, por meio de seus 
conselhos gestores;  (iv) em um momento de gestão de parte dos recursos destinados à política - os advindos de compensação 
ambiental; e (v) em um momento de monitoramento e avaliação da implementação do sistema, por meio do CONAMA. Ou seja, 
se considerado em sua estrutura formal, o SNUC apresenta uma arquitetura participativa rica, principalmente quanto à variedade 
de experiências. Uma análise mais aprofundada de seu funcionamento, todavia, mostra que esta arquitetura apresenta lacunas 
importantes de funcionamento. Atualmente, nem todas as partes encontram-se ativas e, como se verá a seguir, algumas delas sequer 
chegaram a entrar em operação.

Definição de diretrizes para implementação da política: o Plano Nacional de Áreas Protegidas

O documento de divulgação do PNAP afirma que o Plano foi formulado por um GT, a partir de uma série de reuniões entre atores do 
Estado e da sociedade civil que contaram, no total, com cerca de 400 participantes 212. Como indicado na Figura 5, acima, este poderia 
ser considerado uma experiência de consulta pública para a definição das diretrizes de implementação do SNUC. Todavia, não foram 
encontradas informações públicas sobre os participantes do GT, o número de reuniões, a existência de regras de funcionamento, entre 
outras questões.

Além do GT, o documento menciona o Fórum Nacional do PNAP. Há indícios de que o Fórum teria funcionado a partir de 2004, 
exercendo uma função de lócus virtual de consulta da sociedade durante a elaboração do Plano 213. Diferente do GT, que aparenta ter 
tido caráter temporário, havia uma expectativa de que o Fórum continuasse em funcionamento após a formulação do Plano, atuando 
para subsidiar os órgãos ambientais do governo federal na elaboração de políticas voltadas a áreas protegidas 214. O próprio Decreto 
que estabelece o Plano 215 indica que o Fórum deve ser voltado ao controle social do PNAP. E algumas diretrizes sobre a participação 
e controle social no plano incluíam os trabalhos de implantação, fortalecimento, comunicação e articulação do Fórum 216. Assim como 
no caso do GT, todavia, não foram encontradas quaisquer informações que esclarecessem se o Fórum foi de fato criado e qual teria 
sido seu período de funcionamento 217.

212 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP. Brasília, 2006.
213 Ibid.
214 Ibid., p. 5.
215 Decreto no 5.758/2006, 4.2.
216 Ibid., 5.4.
217 Foram enviados questionamentos acerca do Fórum do PNAP ao MMA, porém a resposta não contemplou o Fórum e sim a Comissão Coordenadora do PNAP (e-sic no 02680000956201862).
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Os indícios de que os dispositivos de participação em torno do PNAP não chegaram a estabelecer rotinas estáveis de funcionamento 
são corroborados pela análise daquele que seria seu principal órgão permanente de controle 218, a Comissão Coordenadora do PNAP. A 
Comissão chegou a ser criada, em junho de 2006 219. Em outubro seus membros haviam sido todos nomeados 220, e a primeira reunião, 
convocada. No entanto, o próprio MMA afirma não haver encontrado qualquer registro quanto à realização de reuniões da Comissão. 
Há apenas indicações de adiamentos recorrentes da primeira reunião por parte do governo federal, sob a justificativa de que os 
membros ainda não haviam sido todos devidamente indicados por suas organizações 221. Mais recentemente, o MMA afirmou, em 
resposta a pedido de informação 222, estar previsto um processo de reformulação do PNAP para 2018 (originalmente, uma atribuição 
da Comissão), a ser coordenado por seu Departamento de Áreas Protegidas.

Caso houvesse entrado em funcionamento, a Comissão contaria com 45 integrantes, segundo seu regimento interno, sendo 27 estatais 
(60%) e 18 provenientes da sociedade civil (40%). Vale notar que os segmentos societais mais bem representados na composição 
são as ONGs e as populações tradicionais, cada um com seis integrantes. Quanto às últimas, o regimento prevê a representação de 
comunidades quilombolas, indígenas, e de extrativistas.

218 Decreto no 5.758/2006, Art. 2o.
219 Portaria MMA no 63/2006.
220 Portaria MMA no 312/2006.
221 Disponível em: <http://www.ufcg.edu.br/prt_ufcg/assessoria_imprensa/mostra_noticia.php?codigo=3082>. Acesso em: 10 Dez 2017.
222 E-sic no 02680.001784/2017-63, respondido em 13 nov 2017.
223 Lei no 9.985/2000.
224 Decreto no 4.340/2002.
225 Instrução Normativa ICMBio no 5/2008.

Participação na implementação das UCs

Os dados indicam que durante a implementação das UCs, momento em que a política migra do nível nacional para as localidades, a 
arquitetura participativa apresenta melhor funcionamento. Consultas públicas são previstas antes da criação e de alterações realizadas 
em cada UC e conselhos devem ser constituídos, com o intuito de acompanhar permanentemente sua gestão. A delimitação do 
desenho desta pesquisa traz limitações para uma análise deste momento, pela dificuldade de analisar de maneira aprofundada uma 
grande quantidade de Conselhos de UCs pulverizados pelo território nacional. Este tipo de análise exige um desenho distinto do 
adotado aqui. Assim, decidimos nos restringir a apresentar linhas gerais da arquitetura de participação na implementação das UCs.

As Consultas Públicas contam com regras federais definindo detalhes de seu funcionamento - as circunstâncias em que devem 
ocorrer223, questões que devem ser discutidas 224, a forma como devem ser convocadas 225, entre outros pontos. Quanto ao primeiro 
aspecto, consultas públicas devem ocorrer quando da criação de UCs (com exceção das de tipos Estação Ecológica e Reserva Biológica, 
para as quais a consulta não é obrigatória), quando da transformação de UCs de Uso Sustentável em UCs de Proteção Integral; e 
quando da ampliação dos limites de UCs já existentes. Em relação ao segundo aspecto, as consultas não podem deixar de discutir 
a definição da localização, dimensão e limites mais adequados para a UC a ser estabelecida, tampouco as implicações do processo 
para a população residente no interior e no entorno da unidade proposta. Por fim, em relação ao terceiro aspecto, o órgão propositor 
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da consulta deve, com antecedência mínima de 15 dias, comunicar em Diário Oficial a convocação do evento, enviar convites a 
autoridades políticas que atuam no território da futura UC e publicar na internet a justificativa e o mapa da proposta de UC.

Ainda é necessário investigar em que medida os eventos foram de fato realizados, bem como a qualidade da participação nos 
mesmos. As informações disponíveis, no entanto, indicam que essas Consultas estejam, pelo menos atualmente, em operação. O sítio 
eletrônico do ICMBio apresenta uma lista de processos de consulta pública abertos, e disponibiliza alguns documentos, incluindo o 
chamamento dos eventos e mapas e estudos do território onde ocorrerão 226. Em alguns casos, é possível encontrar memórias das 
consultas realizadas e respostas às propostas efetuadas pela sociedade civil 227.

Já quanto aos Conselhos Gestores de UCs, o ICMBio 228  aponta a existência de 281 UCs federais com conselhos. Como é possível 
constatar na Tabela 8, abaixo, ao longo dos anos, houve um crescimento significativo do número absoluto de conselhos e da 
porcentagem dos mesmos em relação ao número de UCs. 

226 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/criacaodeunidadesdeconservacao/lista-de-consultas-publicas>. Acesso em: 21 Fev 2018.
227 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/criacaodeunidadesdeconservacao/consultas-publicas/49-menu-o-que-fazemos/4049-normativas-em-consulta-publica>. Acesso em: 21 Fev 2018.
228 Disponível em: <http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true> Acesso em: 15 Abr 2018.

Fonte: ICMBio
[1] Total de UCs federais, o que inclui Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas de Fauna, que não contam com conselhos gestores

Tabela 8 - Evolução do número de Unidades de Conservação federais e conselhos (2000-2017)

Ano N° de UCs federais [1]
N° de UCs federais com 

Conselho
N° de UCs federais com 

Conselho

2000 183 0 0%

2005 260 79 30%

2010 306 189 62%

2015 316 272 86%

2017 323 281 87%
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Ainda de acordo com os dados do ICMBio, 61 (22%) conselhos são deliberativos e 220 (78%) consultivos. Além disso, 216 (77%) 
possuem regimento interno, 52 (18%) não possuem e para 8 (3%) casos não existe informação sobre o status do regimento interno 229.

Em termos de atividade, para se ter uma ideia, dos 276 conselhos existentes em 2016, 168 (61%) haviam realizado ao menos uma 
reunião durante o ano 230. Dessa forma, se por um lado, a quantidade de conselhos tem crescido, por outro, o fato de pouco mais 
da metade ter se reunido em 2016 indica que parte significativa pode estar inativa, ainda que sejam necessários dados que cubram 
períodos maiores de tempo para atestar essa questão.

A despeito de sua disposição territorial local, o fato de UCs federais estarem ligadas à União as coloca sob um arcabouço comum 
de regras acerca de alguns de seus aspectos. Em relação à composição, por exemplo, fica definido que a representação do poder 
público deve contemplar membros das três esferas da federação, e provenientes a diversas áreas. Da sociedade civil devem estar 
representados a comunidade científica, ONGs, população residente, população tradicional, trabalhadores, setor privado e Comitês 
de Bacia Hidrográfica. Os conselhos devem ser paritários “sempre que possível” e sua composição deve respeitar “as peculiaridades 
regionais”. As reuniões devem ser públicas e realizadas em local de fácil acesso 231.

Os conselhos de UCs também possuem algumas atribuições bem especificadas, o que permite conjecturar que obedeçam, ao menos 
em parte, a um padrão relativamente estável de atividades pré-determinadas da política pública. Devem, por exemplo, acompanhar 
a elaboração, a implementação e a revisão dos Planos de Manejo 232; avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual 
elaborado pelo órgão executor; opinar ou ratificar parcerias com OSCIPs, na hipótese de gestão compartilhada da unidade; manifestar-
se sobre autorização para exploração comercial de produtos advindos da UC; entre outros. Apenas os conselhos das RESEXs e das RDSs 
são deliberativos, sendo, uma de suas atribuições, a aprovação dos Planos de Manejo.

229 Disponível em: <http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true> Acesso em: 15 Abr 2018.
230 Resposta do ICMBio ao pedido de informação e-sic no 02680.002119.2018-78, enviada em 11 nov 2018. Pesquisas futuras podem aprofundar esta análise, indicando quantos conselhos encontram-se hoje 
ativos.
231 Lei no 9.985/2000.
232 No caso das RESEX e RDS, cujos conselhos devem ser deliberativos, a atribuição é aprovar o Plano de Manejo (Instrução Normativa ICMBio no 01/2007). Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/
images/stories/o-que-somos/in012007.pdf>. Acesso em: 20 fev 2018).
233 Segundo a Resolução CFCA no 1/2011, Art. 5o, “a CFCA reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada noventa dias e, extraordinariamente, quando convocada por seu Presidente ou por proposta da maioria de seus 
membros”.

Gestão de recursos da Compensação Ambiental

À diferença das instâncias de participação relacionadas ao PNAP, apresentadas acima, a CFCA chegou a entrar em funcionamento. 
Ainda assim, este limitou-se a um período de três anos (2010 a 2012) e, em apenas um deles cumpriu a quantidade regimental mínima 
de quatro reuniões anuais 233 (ver Gráfico 15, abaixo).

A análise das atas das únicas seis reuniões realizadas revela sua dificuldade em institucionalizar-se e operar de maneira estável. Os 
registros mostram uma instância em seu nascedouro, num período em que a definição de sua rotina institucional ainda era uma tarefa 
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a ser realizada. Portanto, é pouco provável que tenha havido, por parte da CFCA, alguma possibilidade de incidência sobre a política 
de UCs. Nas poucas reuniões ocorridas, as principais questões discutidas dizem respeito mais à regulação de suas atividades internas, 
do que à tomada de decisões relacionadas à política. A única medida mais concreta tomada pela Câmara nas reuniões diz respeito 
à elaboração de uma minuta de resolução definindo diretrizes para a aplicação dos recursos de compensação ambiental. A CFCA, 
todavia, deixaria de reunir-se antes mesmo de encaminhar a minuta à publicação oficial.

A suspensão do funcionamento da CFCA a partir de 2012 levanta o questionamento quanto à realização de suas funções a partir 
de então. Segundo o MMA, diferentes órgãos do Ministério assumiram suas atribuições originais. O CCAF estaria utilizando como 
base para a definição da destinação dos recursos a minuta de resolução da CFCA, elaborada ainda em 2011, que define diretrizes 
de alocação dos recursos. O monitoramento dos métodos de cálculo, outra atribuição da Câmara, seria realizado pelo TCU, mas não 
teria sido objeto de demandas de reformulação desde sua definição em 2009. O ICMBio, por sua vez, tem concentrado parte de sua 
energia em regulamentar a regularização fundiária, seguindo diretrizes estabelecidas pela Câmara. Já as diretrizes para elaboração 
dos planos de manejo têm sido trabalhadas pelo Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e pelo ICMBio 
234. Essas informações sugerem que funções da política designadas ao dispositivo participativo não deixaram de ser desempenhadas 
após sua paralização, mas foram transferidas a órgãos da administração pública cuja atuação prescinde oficialmente da integração 
com representantes de segmentos da sociedade civil.

234 E-sic no 02680.001783/2017-19, respondido em 13 nov 2017.

Gráfico 15 - Frequência anual de reuniões da Câmara Federal de Compensação Ambiental (2010-2017)

Fonte: elaboração prórpia
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Monitoramento e avaliação do SNUC

Além das experiências mencionadas acima, o CONAMA apresenta um papel regimentalmente definido de monitorar e avaliar a 
política de UCs 235. Para isso, contou inclusive com uma Câmara Técnica de Gestão Territorial, Unidades de Conservação e Demais 
Áreas Protegidas. O sítio eletrônico do Conselho indica que esta CT realizou apenas cinco reuniões, as quais ocorreram em um período 
de dois anos, entre 2012 e 2014. Durante essas reuniões tramitaram pela CT um total de dez processos, que envolveram propostas de 
redação de resoluções e recomendações, incluindo aí a criação de grupos de trabalho (GT) internos à CT voltados à construção destas 
propostas. Os temas abordados variaram e incluíram questões como regulamentação do Registro de Jardins Botânicos; definição de 
critérios de avaliação de capacidade de suporte ambiental em regiões metropolitanas; implementação de processos de Avaliação de 
Efetividade de Gestão das UCs; alteração de áreas específicas de reservas legais; padronização de procedimentos de elaboração de 
relatórios de qualidade ambiental; e definição de parâmetros e limites de áreas de preservação permanente. Vale notar que, dos dez 
processos, apenas um caso tramitou completamente, tornando-se uma deliberação do CONAMA 236.

Quanto aos trabalhos da plenária, uma análise das resoluções emitidas pelo CONAMA entre 2012 e 2017 indica que nenhuma das 45 
resoluções publicadas no período referia-se diretamente ao SNUC. Isso não significa, todavia, que o SNUC tenha passado ao largo da 
atuação da plenária do CONAMA nesse período. Uma análise mais profunda do conteúdo das resoluções indica que algumas delas 
referem-se indiretamente a instrumentos do SNUC. Isso ocorre tanto em resoluções de licenciamento ambiental, quanto nas de 
controle da qualidade ambiental. Ao definir critérios e regras para a implementação dessas políticas, sete resoluções reservam regras 
específicas para áreas inseridas ou localizadas no entorno de UCs.

Além de resoluções, o Conselho publicou cinco moções e nove recomendações no período analisado. Destes 14 atos, três referem-
se diretamente às UCs. Incluem demandas para a criação de novas unidades 237 e para a adoção de diretrizes específicas da política 
naquelas já existentes 238 .

Por fim, uma análise dos sumários executivos das reuniões do plenário do Conselho realizadas entre 2012 e 2017 mostra que o 
tema das UCs foi discutido em 13, do total de 24 encontros realizados no período. UCs foram mencionadas mais frequentemente 
pelos representantes da sociedade civil e dos municípios, a partir do uso da tribuna livre. Problemas na implementação de unidades 
são apontados algumas vezes, e representantes da sociedade civil demandam ações do CONAMA para avaliar a gestão das mesmas 
(112areunião, 2013). O arranjo federativo em torno das UCs é colocado como um desafio para que a política opere a contento (114a 
reunião, 2014). A partir de 2016, os representantes do MMA no CONAMA se comprometem, nas aberturas das reuniões, a criar e 
ampliar UCs (122a reunião, 2016), e passam a prestar contas sobre a implementação dessas ações (125a reunião, 2017).

235 Decreto no 99.247/1990, Art. 7o, X. Redação dada pelo Decreto no 3.942/2001.
236 Recomendação CONAMA no 17/2014.
237 Moção CONAMA no 121/2012.
238 Recomendações CONAMA no 14/2012 e no 17/2014.
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Boas práticas e limitações

Apesar do conjunto relativamente diverso de experiências apresentado na Figura 5, acima, a análise de seu funcionamento revela 
lacunas importantes da arquitetura de participação do SNUC em nível federal. Em relação ao planejamento da política, há indícios de 
que o Fórum Nacional do PNAP tenha minguado após a publicação do Plano. O mesmo parece ter ocorrido com o GT, instrumento 
de consulta sobre do PNAP. Mesmo a instância permanente prevista para operar a partir da publicação do Plano, a Comissão do 
PNAP, sequer chegou a se reunir. Já no momento da política dedicado à gestão de recursos de compensação ambiental, a CFCA 
chegou a realizar algumas reuniões, mas teve seu funcionamento suspenso já a partir de 2013. O CONAMA, por sua vez, apesar de 
haver discutido questões caras às UCs, não tem disponíveis registros de resoluções concernentes diretamente ao tema, e não possui 
registros disponíveis sobre o funcionamento ou não de sua CT de Áreas Protegidas e UCs desde 2014.

Em suma, há indícios suficientes para afirmar que nenhuma das experiências de participação previstas para operar sobre os 
instrumentos da compensação ambiental e do PNAP encontra-se atualmente em funcionamento. Para se ter uma ideia, a mais longeva 
delas, a CFCA, operou durante apenas três anos (ver Gráfico 15).

O cenário se altera quando considerado o momento de implementação da política, graças a duas experiências: Consultas Públicas e 
Conselhos de UCs. Como operam em nível local, não foi possível realizar um diagnóstico mais profundo sobre a medida em que de 
fato funcionam e sobre possíveis limitações em sua operação. No entanto, os dados apresentados acima sugerem a presença de maior 
vitalidade dessas experiências, principalmente quando comparadas às anteriores.

Os problemas identificados aqui, é importante ressaltar, não parecem se estender à política de maneira geral. Restringem-se às 
possibilidades de integração de grupos da sociedade civil no processo decisório da política. O caso da CFCA é ilustrativo. Cada uma de 
suas atribuições específicas acabou, após a suspensão de seu funcionamento, sendo desempenhada por outros órgãos do governo 
federal, os quais não contam com entradas para atores societais. Mesmo no caso do CONAMA, onde foi possível identificar discussões 
variadas em relação às UCs, a suspensão da CT de UCs não parece ter afetado o andamento da política. Iniciativas de especificação 
institucional que atrelem a continuidade do andamento da política ao posicionamento de experiências participativas poderiam ser 
uma saída para este tipo de problema. Podem aumentar as chances de resiliência dessas instâncias ao elevar o custo de repassar 
funções de espaços participativos para outros órgãos da burocracia estatal 239.

239  Este tipo de argumento ainda é uma fronteira no desenvolvimento da literatura brasileira de instituições participativas. Sobre a inserção de instituições participativas no funcionamento regular das políticas 
públicas, conferir: GUICHENEY, H. Para além da participação: conselhos e o funcionamento regular das políticas públicas municipais em contexto federativo10o Encontro da Associação Brasileira de Ciência 
Política (ABCP). Anais...Belo Horizonte: 2016.
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9.2. TRANSPARÊNCIA

A transparência e o acesso à informação, além de direitos dos cidadãos, são fundamentais para a participação social e para o 
monitoramento das políticas públicas. Ganha ainda mais importância em temas de interesse coletivo, como é o caso das UCs.

A pesquisa analisou a transparência ativa e passiva relacionadas às UCs federais. Para a ativa, foram definidas 29 categorias de 
informação, a partir da análise de leis e decretos da política e de pesquisa junto a atores chave, esta última detalhada no Capítulo 3. 
As categorias têm relação com informações sobre as UCs, as instâncias de governança, os instrumentos de planejamento e os recursos 
de compensação ambiental. As informações foram pesquisadas nos sites dos órgãos federais envolvidos diretamente com a política, 
especialmente o MMA e o ICMBio e por meio de buscadores na internet. Para testar a transparência passiva, por sua vez, foram 
realizados sete pedidos de informação para dois órgãos relacionados à política. Foram analisados o prazo de resposta e se a resposta 
respondeu às informações solicitadas. Em caso de não atendimento, foram realizados recursos, que também foram analisados em 
função do prazo e da qualidade da resposta.

Na sequência, é apresentada a análise da legislação sobre o tema, os resultados da análise da transparência ativa e da transparência 
passiva. No final do capítulo são feitas recomendações para o aprimoramento da transparência no tema.

Análise da legislação

Além das leis gerais de acesso à informação, foram analisadas seis leis e decretos relacionados às UCs federais 240.

De um modo geral, a legislação consultada não define muitas obrigações de transparência e de acesso à informação. A principal 
definição, instituída pela Lei no 9.985/2000, é de criação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), competindo ao 
MMA sua organização, manutenção e disponibilização ao público interessado. O CNUC deve conter os dados principais de cada UC, 
incluindo, dentre outras, “informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e 
aspectos socioculturais e antropológicos”. 

Existem outras obrigações de transparência, mas que não trazem a determinação de divulgação das informações por meios virtuais, 
como, por exemplo: a realização de consultas públicas antes da criação de uma UC, sendo que nestas consultas o poder público deve 
“fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas”241 e a disponibilização do Plano de 
Manejo na sede da UC e no centro de documentação do órgão executor 242.

240 Foram analisadas as seguintes lei e decretos federais: Lei no 9.985/2000; Lei no 11.516/2007; Lei no 13.668/2008; Decreto no 4.340/2002; Decreto no 5.758/2006; Decreto no 8.974/2017. 
241 Lei no 9.985/2000.
242 Decreto no 4.340/2000.
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A Lei no 9.985/2000 que institui o SNUC estabelece como diretrizes do sistema a existência de mecanismos e procedimentos para o 
envolvimento da sociedade na política e a participação das populações locais na criação, implantação e gestão das UCs. A partir dessas 
diretrizes, depreende-se como pré-condição da participação, a existência de informações atualizadas e em formato apropriado sobre 
a gestão das UCs. Além disso, o Decreto que institui o PNAP 243 define um conjunto de diretrizes e ações voltado à transparência, que 
inclui, por exemplo, o aprimoramento do CNUC, a garantia do acesso público às informações relacionadas às áreas protegidas e a 
promoção de programas de educação ambiental que viabilizem o acesso às informações

Se por um lado, as obrigações de transparência ativa estão relacionadas a apenas algumas categorias de informação produzidas no 
âmbito da política e que são de interesse público, a LAI aponta para um dever geral dos órgãos públicos disponibilizarem informações 
sobre o tema. A Lei estabelece que informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas proativamente pelos órgãos 
públicos, incluindo como informações obrigatórias aquelas que permitam o acompanhamento de programas, projetos e ações. 
Compreende-se então, que os documentos e as informações sobre o tema, com exceção daqueles que estiverem sob sigilo nos termos 
da lei, devam ser divulgados proativamente pelos órgãos públicos. 

Transparência Ativa

Como resultado geral, das categorias analisadas, 12 (41,4%) estavam integralmente disponíveis, 4 (13,8%) estavam disponibilizadas 
de forma parcial e 13 (44,8%) não estavam disponíveis. O Quadro 12, a seguir, sintetiza os resultados, discutidos em detalhes a seguir:

243 Decreto no 5.758/2006
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Considerações gerais

Algumas considerações gerais merecem ser feitas. Em primeiro lugar, vale frisar a importância de sistemas de informação voltados à produção, 
coleta, sistematização e disponibilização de informações. Parte significativa das categorias de informação avaliadas de forma positiva está disponível 
nos dois principais sistemas existentes: o CNUC e o “Painel Dinâmico de Informações Gerenciais” mantido pelo ICMBio. Este último foi lançado em 
2017 e conta com um sistema dinâmico de seleção de informações, apresenta os dados em uma linguagem visual simples e inclui a possibilidade 
de baixá-los em planilhas. 

Em segundo lugar, notamos uma dispersão de informações em diferentes sites e em seções de um mesmo site. Diferentes informações sobre uma 
mesma UC estão disponíveis na seção “unidades de conservação” do site do ICMBio, no “Painel Dinâmico” mantido pelo mesmo órgão e no CNUC, 
no site do MMA. Tal dispersão dificulta a compreensão, por parte dos cidadãos, sobre quais informações existem e estão disponíveis.

Por fim, parte das informações sobre as UCs está em documentos publicados em formato PDF, o que dificulta a busca e o reprocessamento 
automatizado de informações, especialmente daquelas estruturadas em formato de dados.

Quadro 12 - Transparência ativa do Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (CNUC) sim Regularização fundiária das UCs parcial CCAF  - membros não 

Limites das UCs sim Orçamento e execução 
orçamentária por UC parcial CCAF - Atas e pautas sim 

Shapes das UCs sim UCs - Taxa de Desmatamento parcial Registros das Consultas 
Públicas prévias à criação da UC parcial

Instrumentos de Criação sim UCs - Queimadas sim Planos de Manejo - Plano sim 

UCs - Autorizações da 
exploração comercial não Mosaicos de UCs - 

instrumentos de criação sim 
Planos de Manejo - Relatório 

ou sistema de monitoramento 
ou avaliação

não 

UCs - Autorizações de 
pesquisas científicas não Conselhos das UCs - Portaria de 

criação sim Relatório de avaliação global 
das UCs federais não 

UCs - Número de Visitantes sim Conselhos das UCs - Atas e 
pautas não Plano Nacional de Áreas 

Protegidas  - Plano sim 

Documentos sobre processos 
de desapropriação e 

indenizações
não Conselhos das UCs - membros não 

Plano Nacional de Áreas 
Protegidas - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 

Diagnóstico Socioeconômico 
das Famílias em UCs não CFCA - membros não Recursos de Compensação 

ambiental sim 

Cadastro dos beneficiários das 
UCs de Uso Sustentável não CFCA - Atas e pautas não 

Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (CNUC) sim Regularização fundiária das UCs parcial CCAF  - membros não 

Limites das UCs sim Orçamento e execução 
orçamentária por UC parcial CCAF - Atas e pautas sim 

Shapes das UCs sim UCs - Taxa de Desmatamento parcial Registros das Consultas 
Públicas prévias à criação da UC parcial

Instrumentos de Criação sim UCs - Queimadas sim Planos de Manejo - Plano sim 

UCs - Autorizações da 
exploração comercial não Mosaicos de UCs - 

instrumentos de criação sim 
Planos de Manejo - Relatório 

ou sistema de monitoramento 
ou avaliação

não 

UCs - Autorizações de 
pesquisas científicas não Conselhos das UCs - Portaria de 

criação sim Relatório de avaliação global 
das UCs federais não 

UCs - Número de Visitantes sim Conselhos das UCs - Atas e 
pautas não Plano Nacional de Áreas 

Protegidas  - Plano sim 

Documentos sobre processos 
de desapropriação e 

indenizações
não Conselhos das UCs - membros não 

Plano Nacional de Áreas 
Protegidas - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 

Diagnóstico Socioeconômico 
das Famílias em UCs não CFCA - membros não Recursos de Compensação 

ambiental sim 

Cadastro dos beneficiários das 
UCs de Uso Sustentável não CFCA - Atas e pautas não 

Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (CNUC) sim Regularização fundiária das UCs parcial CCAF  - membros não 

Limites das UCs sim Orçamento e execução 
orçamentária por UC parcial CCAF - Atas e pautas sim 

Shapes das UCs sim UCs - Taxa de Desmatamento parcial Registros das Consultas 
Públicas prévias à criação da UC parcial

Instrumentos de Criação sim UCs - Queimadas sim Planos de Manejo - Plano sim 

UCs - Autorizações da 
exploração comercial não Mosaicos de UCs - 

instrumentos de criação sim 
Planos de Manejo - Relatório 

ou sistema de monitoramento 
ou avaliação

não 

UCs - Autorizações de 
pesquisas científicas não Conselhos das UCs - Portaria de 

criação sim Relatório de avaliação global 
das UCs federais não 

UCs - Número de Visitantes sim Conselhos das UCs - Atas e 
pautas não Plano Nacional de Áreas 

Protegidas  - Plano sim 

Documentos sobre processos 
de desapropriação e 

indenizações
não Conselhos das UCs - membros não 

Plano Nacional de Áreas 
Protegidas - Relatório ou 

sistema de monitoramento ou 
avaliação

não 

Diagnóstico Socioeconômico 
das Famílias em UCs não CFCA - membros não Recursos de Compensação 

ambiental sim 

Cadastro dos beneficiários das 
UCs de Uso Sustentável não CFCA - Atas e pautas não 



SUSTENTABILIDADE EM DEBATE | no 9 | ABRIL 2019

143

Informações sobre as UCs

Nesta seção, analisamos a disponibilidade de informações sobre diferentes aspectos da criação e da gestão das UCS federais.

Em relação aos limites das UCs, é possível acessá-los por meio de mapas, tanto no CNUC, disponível no site do MMA, quanto no site 
do ICMBio. Além disso, os dados em shapefile estão acessíveis para download no CNUC, no qual é possível baixar os dados de uma 
única vez e no site do ICMBio, no qual é possível realizar o download por UC.

No site do ICMBio são disponibilizadas as portarias, bem como outras normas de criação das UCs. Já as portarias de reconhecimento 
dos mosaicos de UCs podem ser acessadas no site do MMA.

Um objetivo comum a todas as categorias de UCs é a conservação da cobertura florestal. Foram analisadas duas categorias de 
informação sobre o tema: desmatamento e queimadas. A seção “proteção e fiscalização” do “Painel Dinâmico” é dedicada a estes dois 
temas. Em relação ao desmatamento, existem os dados por UC. Porém, como a fonte dos dados é o PRODES, só existem informações 
para as UCs da Amazônia. Dessa forma, a categoria foi avaliada como “parcial”. Já para queimadas, existem dados de UCs de todos os 
biomas. 

O SNUC define os tipos de uso permitidos para cada uma das categorias de UCs previstas. Atividades de pesquisa e de exploração 
comercial de produtos, sub-produtos ou serviços das UCs federais devem ser aprovadas pelo ICMBio. Além disso, no caso de exploração 
comercial, o conselho gestor da unidade deve ser ouvido. Em nenhum dos casos foram encontrados os documentos relativos aos 
processos de autorização. No “Painel de Gestão” são disponibilizadas apenas informações gerais, como estrutura para a realização 
de pesquisas, demandas de pesquisas, número e área das FLONAS habilitadas para concessão florestal. Já em relação a visitação, o 
“Painel de Gestão”, disponibiliza o número de visitantes mensais contabilizados em cada UC.

As RESEx e as RDS são categorias de UCs criadas para compatibilizar a conservação ambiental, a proteção dos meios de vida e a cultura 
de populações tradicionais. Além delas, as FLONAs também permitem a existência destas populações e o uso dos recursos naturais 
pelas mesmas. O ICMBio estima em 56 mil as famílias beneficiárias pelas UCs de uso sustentável. Para compreender melhor o perfil 
dessa população, o ICMBio tem realizado esforços para cadastrar as famílias beneficiárias das UCs e diagnósticos socioeconômicos das 
famílias residentes ou usuárias das mesmas. Porém, nem as informações sobre o cadastro, nem aquelas relacionadas aos diagnósticos 
socioeconômicos estão disponíveis.

Uma dimensão importante para a consolidação das UCs é o seu grau de regularização fundiária. No CNUC, na ficha de cada UC, 
existe uma seção dedicada à “regularização fundiária” com espaço para informações gerais sobre o tema, como situação fundiária, 
percentual de área devoluta, particular, e titulada pela União, Estados ou Municípios. Porém, considerando que no cadastro de parte 
das UCs estas informações estão em branco, a categoria foi avaliada como “parcial”. Já as informações e documentos específicos sobre 
os processos de regularização, desapropriação e indenização não foram encontrados.
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A última categoria avaliada nesta seção refere-se à existência do orçamento e de informações sobre a execução orçamentária por 
UCs. O ICMBIo mantém o Sistema Integrado de Gestão (SIG-ICMBi) com diversas informações orçamentárias e financeiras. Em relação 
às UCs, como estão disponíveis somente informações acerca da disponibilidade de recursos solicitada e concedida, mas não  sobre a 
execução, a categoria foi avaliada como “parcial”. 

Instâncias de Governança da Política

Foi analisada a disponibilização de informações sobre as instâncias de governança da política, incluindo: a CFCA, o CCAF e os Conselhos 
Gestores das UCs.

Para todas as instâncias foram analisadas duas categorias de informação 1) Pautas e atas das reuniões; 2) Lista de membros, 
contendo nome completo e as instituições que representam. No caso dos conselhos das UCs e dos mosaicos, foi avaliada também a 
disponibilização dos atos de criação dos mesmos.

Em relação à CFCA, nenhuma das informações pesquisadas foi localizada. Sobre o CCAF foram encontradas as pautas e as atas das 
reuniões, de 2011 a 2018, porém não é disponibilizada a lista com os membros do Comitê.

As portarias de criação dos Conselhos Gestores das UCs e dos mosaicos estão disponíveis, respectivamente, no site do ICMBio e do 
MMA. Porém as informações sobre membros, atas e pautas não foram localizadas. 

Uma última categoria avaliou a disponibilidade de informações sobre as consultas públicas, instrumento obrigatório para a criação 
de novas UCs. Apesar de existir uma seção específica no site do ICMBio sobre o tema, ela dispõe de informações sobre consultas em 
andamento e algumas já realizadas, porém não se trata da disponibilização do conjunto completo de informações sobre o tema, sendo 
assim, classificada como “parcial”.

Os resultados apontam para uma baixa transparência sobre as instâncias de governança, uma lacuna significativa, pois a falta de 
informação dificulta a compreensão sobre o funcionamento e as decisões tomadas pelas mesmas.

Planos e relatórios

Como apresentado na seção de participação, dois instrumentos importantes de planejamento da política são o PNAP, que define 
objetivos gerais, específicos e estratégias para a gestão das áreas protegidas do país, e os Planos de Manejo das UCs. Nos dois casos, 
foi avaliada a disponibilização dos planos e de informações com o monitoramento e/ou a avaliação de sua execução.

O PNAP está disponível no site do MMA, porém não foi encontrado nenhum documento sobre a sua execução. O mesmo ocorre com 
os Planos de Manejo. No site do ICMBio, o plano de cada UC está disponibilizado nas subseções dedicadas às mesmas, porém, não 
existem informações sobre a sua implementação.
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Outro documento importante é o “relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais do País”. A produção 
deste documento é prevista na Lei de criação do SNUC, cabendo ao executivo federal elaborá-lo a cada dois anos e submete-lo à 
apreciação do Congresso Nacional. Tais relatórios não foram encontrados na análise realizada.

Recursos de compensação ambiental

Além das informações sobre a CFCA e o CCAF, avaliou-se a disponibilização de informações sobre a origem e o destino dos recursos de 
compensação ambiental. Na seção “Orçamento e finanças” do “Painel Dinâmico”, o ICMBio disponibiliza diversas informações sobre 
o tema, incluindo valores da compensação, empreendedor, empreendimento e número do processo que originou os recursos, UC 
destinatária, bem como dados gerais sobre a execução dos recursos.

Transparência Passiva

Foram realizados sete pedidos de informação, sendo quatro para o MMA e três para o ICMBio. Todos os pedidos foram encaminhados 
via e-SIC. Foram demandados documentos e informações sobre o funcionamento das instâncias de governança das UCs, como 
Conselhos Gestores, CFCA, Comissão Coordenadora e o Fórum do PNAP, além de informações sobre a execução orçamentária das UCs.

Os sete pedidos foram respondidos dentro do prazo definido pela LAI. Em quatro deles, o órgão solicitou prorrogação do prazo e as 
respostas foram enviadas em 30 dias.

Quatro dos sete pedidos foram respondidos de forma insatisfatória, ou seja, não atenderam ao que foi demandado na solicitação. 
Em três casos as repostas atenderam somente parte das questões enviadas e em um caso as questões não foram respondidas. Neste 
último caso, o pedido foi enviado originalmente ao MMA, que o repassou ao IBAMA. Porém, o órgão alegou que a CFCA está instituída 
junto ao MMA, cabendo ao órgão a resposta ao pedido de informações.

A análise das respostas aos pedidos indica a necessidade maior compromisso dos órgãos federais com o pleno cumprimento da LAI.
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Como conferiremos a seguir, entre as diferentes políticas analisadas, as ações dos órgãos de controle sobre o SNUC apresentam um 
grau destacado de sinergia, havendo um conjunto de interfaces, tanto entre TCU e CGU, quanto entre o primeiro e tribunais de contas 
estaduais e órgãos correlatos presentes em outros países. Outra interface identificada diz respeito à relação entre o TCU e o Congresso 
Nacional. 

Foram analisados dois relatórios produzidos pelo TCU e três pela CGU. Os relatórios do TCU apresentam um escopo bastante amplo. 
Considerados em conjunto, esses relatórios realizam avaliações sistêmicas do funcionamento do SNUC no Brasil e também em outros 
países latino americanos. Ambos os relatórios utilizam a mesma metodologia. Desenvolvida pelo próprio TCU, a metodologia define 
graus de implementação das UCs, a partir da análise de um conjunto de indicadores, que envolvem informações acerca dos planos de 
manejo, gestão de recursos humanos e financeiros, estrutura administrativa, ações de fiscalização, pesquisas, manejo comunitário, 
concessões, entre outras 244.

O primeiro relatório 245, publicado em 2013, concentrou-se nas UCs brasileiras. Para a realização da avaliação, o TCU realizou uma 
parceria com TCEs dos nove estados pertencentes à região da Amazônia Legal - área delimitada pelo escopo do monitoramento. No 
total, foram avaliadas 247 UCs - 107 federais, analisadas pelo TCU, e 140 estaduais, pelos TCEs. O segundo 246, publicado em 2015, foi 
realizado a partir de uma parceria entre TCU e instituições de accountability horizontal de outros 11 países, que avaliou mais de mil 
áreas de preservação (termo utilizado para designar de maneira padronizada as áreas equivalentes às UCs brasileiras). 

As avaliações apontam um conjunto de problemas na implementação das UCs brasileiras, que envolvem ausência e inadequação de 
planos de manejo, parques sem uso público, florestas sem exploração legal de madeiras, dificuldades das RESEX para implementar 
atividades econômicas sustentáveis, entre outras. Segundo o TCU, as principais causas das limitações identificadas seriam a insuficiência 
de recursos orçamentários por parte dos órgãos públicos responsáveis pelas unidades e a falta de articulação entre os atores envolvidos 
na governança das UCs. Como recomendações, o TCU sugere iniciativas como ações de articulação institucional, fortalecimento de 
estratégias de monitoramento, realização de campanhas de comunicação sobre as UCs, aprimoramento da infraestrutura de apoio à 
pesquisa sobre o bioma, e mecanismos de acompanhamento da gestão orçamentária das unidades.

Parte importante dos problemas apontados pelo TCU, no entanto, estaria concentrada em limitações estruturais do ICMBio - órgão 
responsável pela implementação das UCs federais -, sobretudo aquilo que o Tribunal identifica como uma falta de recursos financeiros 
adequados para o exercício de suas funções. Um exemplo ilustrativo apontado é o não cumprimento da Lei no 9.985/2000, por parte 

244 A metodologia chama-se Metodologia de Avaliação da Implementação e da Gestão de Áreas Protegidas (Indimapa).
245 Acórdão no 3.101/2013. Auditoria Operacional. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A3101%2520ANOACORDAO%253A2013/
DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 28 Nov 2018.
246 Acórdão no 1.206/2015. Auditoria Operacional. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1206%2520ANOACORDAO%253A2015/
DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 28 Nov 2018.

9.3. ACCOUNTABILITY
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do órgão, que o responsabiliza por produzir um relatório de avaliação global da situação das UCs no país e enviá-lo à apreciação do 
Congresso Nacional. Diante da constatação desse conjunto de problemas, o TCU enviou os resultados de suas avaliações para o Poder 
Legislativo alertando sobre os riscos de não conferir maior prioridade ao órgão.

As três auditorias realizadas pela CGU apresentam um escopo mais restrito, avaliando principalmente em iniciativas do ICMBio e 
do SFB voltadas à promoção da gestão participativa em UCs, sobretudo a partir de ações de fortalecimento de organizações locais 
e implementação de Conselhos de UCs. As avaliações são realizadas por meio de dois instrumentos. Duas delas constituem as 
chamadas Auditorias nos Contratos e Financiamentos Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional, que analisam o a 
implementação, pelo período de um ano, de projetos específicos executados por órgãos do governo federal, porém financiados com 
recursos internacionais. A terceira avaliação é realizada por meio de uma Auditoria Anual de Contas, que se concentra de maneira 
mais geral sobre a gestão de um órgão específico durante o período de um ano.

Dentre as recomendações do TCU realizadas nas auditorias mencionadas acima, constavam o fomento por parte do ICMBio para a 
definição de metas de criação de conselhos de UCs. O cumprimento desta recomendação e o alcance das metas definidas, por sua vez, 
constituiu o principal objeto da avaliação da Auditoria Anual de Contas sobre o órgão realizada pela CGU em 2015, cujo relatório foi 
publicado em 2016 247. No relatório, a CGU afirma que o escopo da auditoria foi acordado entre a CGU e o TCU em uma reunião com 
representantes de ambas as instituições, indicando uma importante sinergia entre os dois órgãos de controle.

A auditoria apresenta uma avaliação do processo de criação e de funcionamento dos conselhos gestores das UCs. A meta definida 
pelo ICMBio, todavia, não foi atingida, e foi considerada impraticável, devido à ausência de “condições objetivas de gestão” (p. 46), tais 
como a presença de equipes técnicas. A despeito de reconhecer o protagonismo que o ICMBio confere às experiências de participação 
social em sua agenda, a auditoria da CGU indica um conjunto de práticas consideradas inadequadas, sobretudo relacionados ao 
planejamento de suas ações, e ao monitoramento e transparência dos resultados de sua gestão.

As limitações estruturais do ICMBio e o processo de redução de suas capacidades institucionais de gestão podem ser identificados 
nas auditorias de projetos específicos realizadas pela CGU, que analisam a promoção da gestão participativa em algumas UCs 248 
e FLONAS 249. A primeira avaliação, de 2014, não encontrou grandes problemas na implementação das ações previstas no projeto 
analisado, considerando que o órgão teria concluído a maior parte das atividades previstas. O segundo relatório, de 2016, por sua vez, 
já apresenta parecer consideravelmente mais negativo. Detecta uma baixa execução das atividades previstas no projeto, e aponta a 
falta de pessoal e cortes no orçamento como fatores explicativos, reforçando as limitações identificadas pelas auditorias analisadas 
acima.

247 elatório 201600657. Auditoria Anua de Contas. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/9358.pdf>. Acesso em: 28 Nov 2018.
248 Relatório 201317821. Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/6934.pdf>. Acesso em: 
28 Nov 2018.
249 Relatório 201600012. Auditoria nos Contratos e Financiamentos Externos e nos Projetos de Cooperação Técnica Internacional. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/8673.pdf>. Acesso em: 
28 Nov 2018.
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As análises realizadas permitem uma compreensão geral sobre o funcionamento dos instrumentos de participação, de transparência 
e de accountability associados ao SNUC e a elaboração de recomendações. 

9.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

Participação

O SNUC é um caso interessante de uma arquitetura participativa rica na concepção, porém com hiatos importantes em seu 
funcionamento. A seção de participação já descreveu os vários problemas envolvidos na operação das diferentes experiências 
previstas para a incidência sobre os instrumentos da política. 

Ressaltamos que uma parte importante das atribuições dessas instituições encontram-se já definidas em suas regras, mas acabaram 
sendo conduzidas por outros dispositivos que não integram atores da sociedade civil em sua composição. Ou seja, já existem algumas 
regras que atrelam o andamento da política ao parecer, posicionamento, ou aprovação das mesmas. Nesse sentido, talvez um ponto 
que esteja lhes faltando seja o desenvolvimento de capacidades institucionais para que cumpram suas atribuições. Essas capacidades 
podem envolver, equipes técnicas de apoio, organização administrativa dos processos, definição de agendas prévias de reuniões, 
suporte para a participação de representantes societais nas reuniões, entre outros.

Com base na análise, recomendamos:

• Um esforço de retomada dos dispositivos participativos, tanto daqueles que foram previstos legalmente, mas não chegaram a 
entrar em funcionamento, quanto daqueles que funcionaram por um período limitado;

• Parte deste esforço deve incluir a criação de capacidades instituicionais para que a arquitetura participativa desempenhe as 
funções para que foi desenhada;

• A diferença entre o quanto temas relativos ao SNUC aparecem nas discussões do CONAMA, sobretudo no uso da tribuna pelos 
conselheiros, e quanto esta política de fato é objeto das decisões desta instância indicam a necessidade de se repensar sua 
capacidade de monitorar esta política. Sugerimos que essa reflexão seja realizada no Conselho, e que sejam consideradas ações, 
tais como a reativação da CT de Gestão Territorial, Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas no CONAMA.  
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Transparência

A análise evidencia problemas importantes na transparência ativa do SNUC, que passam, principalmente, pela não disponibilização 
total ou parcial de mais da metade das categorias de informação avaliadas, da dispersão das informações existentes em diferentes sites 
e da disponibilização de informações em formato fechado (PDF). Um destaque positivo é a existência de sistemas de informação, em 
especial, o CNUC e o  “Painel Dinâmico de Informações Gerenciais” do ICMBio, por meio dos quais parte significativa das informações 
públicas está disponível.  

Em relação a transparência passiva, quatro dos sete pedidos realizados foram respondidos de forma inadequada, o que indica a 
necessidade de maior compromisso dos órgãos federais com o pleno cumprimento da LAI.

A partir desse conjunto de análises, elaboramos as seguintes recomendações para o aprimoramento da transparência do SNUC:

• Editar uma Portaria ou outro tipo de normativa, definindo as categorias de informação que devem ser disponibilizadas 
proativamente, bem como formato, responsáveis e periodicidade de atualização;

• Fortaler e aprimorar o CNUC, o “Painel Dinâmico de Informações Gerenciais” do ICMBio e os demais sistemas de informação 
existentes, com alocação dos recursos humanos e financeiros necessários;

•  Integrar os dados das UCs federais disponibilizados no site do ICMBio, no “Painel Dinâmico” e no CNUC; 

• Elaborar e publicar os relatórios de monitoramento das atividades e das ações previstas no PNAP e nos Planos de Manejo das 
UCs; 

• Disponibilizar o registro das consultas públicas realizadas durante o processo de criação das UCs;

• Disponibilizar todas as informações em formato aberto (compreensível por máquina e não-proprietário) permitindo o seu 
reprocessamento e facilitando a sua localização;

• Disponibilizar as atas, as pautas e as informações sobre a composição da CFCA, do CCAF e dos Conselhos Gestores das UCs e dos 
Mosaicos de UCs;

• Elaborar e disponibilizar o relatório de avaliação global da situação das UCs federais do país;

• Disponibilizar os dados de desmatamento de todas as UCs federais;

• Disponibilizar as autorizações de pesquisa e de exploração comercial de produtos, sub-produtos e serviços; 

• Disponibilizar informações do cadastro das famílias beneficiárias das UCs e dos diagnósticos socioeconômicos destas famílias;
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• Disponibilizar todos os dados de regularização fundiária, bem como os documentos específicos sobre os processos de 
regularização, desapropriação e indenização que não foram encontrados;

• Disponibilizar o orçamento e a execução orçamentária detalhada das UCs;

• Aumentar os esforços e o compromisso para responder os pedidos de informação de forma integral.

Accountability

De maneira geral, quase todos os relatórios de accountability analisados convergem para um diagnóstico comum, de perda da 
capacidade do ICMBio de garantir a implementação satisfatória da política de UCs. É interessante notar que, diferentemente do 
que ocorre na maioria das políticas analisadas nesta pesquisa, as instituições de controle lançam mão de iniciativas interessantes de 
articulação institucional. Em primeiro lugar, TCU e CGU mostram-se alinhados na definição dos escopos de suas avaliações, inclusive 
reunindo-se para atuarem conjuntamente. Em segundo, TCU realiza parcerias com tribunais estaduais e instituições internacionais 
para aumentar sua capacidade de avaliação da política. Em terceiro lugar, TCU também reporta seus resultados ao Congresso Nacional, 
e aponta caminhos que acredita que os legisladores deveriam seguir em relação à regulamentação da política. É possível levantar a 
hipótese de que essas iniciativas aumentem a capacidade de enforcement das instituições de controle. Pesquisas futuras têm no SNUC 
um caso interessante para realizar comparações que atestem a existência ou não dessa maior capacidade de incidência. Por ora, vale 
apontar esta como uma boa prática a ser destacada, e reproduzida em outras circunstâncias.

Recomendamos, portanto:

• Estudo das ações que permitiram o maior diálogo entre TCU e CGU nas auditorias analisadas, com o intuito de pensar a 
institucionalização de dispositivos que permitam que isso ocorra de maneira mais estruturada, ou seja, com maior frequência, 
tanto no SNUC, quanto em outras políticas.

• Considerar como objetos de suas auditorias o atendimento a regras de transparência e o funcionamento das instâncias 
participativas existentes ou previstas. Como indicado neste relatório, estes são pontos onde a qualidade da gestão das políticas 
apresenta lacunas importantes a serem preenchidas.
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O projeto de Lei no 1.876/1999, que buscou alterar o Código de 1965, tramitou por mais de 12 anos no Congresso Nacional, em 
um processo que culminou com a aprovação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa em 2012 250  - conhecida como o Novo Código 
Florestal.

O Novo Código Florestal é uma legislação criada para proteger a vegetação nativa brasileira em estabelecimentos rurais e promover 
o desenvolvimento sustentável em território nacional. Tem como objetivo estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, 
as áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 
controle da origem dos produtos florestais e o controle e a prevenção dos incêndios florestais. 

O Novo Código Florestal apresenta alguns instrumentos básicos de gestão para a implementação da Lei, dos quais se destacam o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e as Cotas de Reserva Ambiental (CRAs). Apesar da 
grande adesão ao CAR, seu prazo foi estendido por diversas vezes, sendo o último prazo estabelecido para o dia 31 de dezembro de 
2018. Os PRAs ainda precisam ser regulamentados por alguns estados e os mecanismos e instrumentos econômicos, como as CRAs, 
ainda não possuem prazo para sua definição e regulamentação nos níveis federais e estaduais. Estes e outros instrumentos serão 
discutidos e analisados nas próximas seções.

A presente pesquisa teve como foco avaliar os princípios de Governo Aberto (participação, transparência e accountability) aplicados 
ao Código Florestal, tendo destaque especial para a gestão da política e para o grau de implementação de seus principais instrumentos. 
Para tanto, além da Lei no 12.651/2012, foram avaliadas outras normas que regulamentam o Código e seus instrumentos 251. 

Essa política possui grande relevância para a preservação efetiva de uma importante parcela de vegetação nativa do país, sendo assim 
vital para a garantia de um meio ambiente equilibrado para a sociedade brasileira e para o cumprimento de metas assumidas pelo 
país em acordos internacionais, como o Acordo de Paris. Devido a essa relevância, é importante que a sociedade civil participe de 
espaços de governança e de tomada de decisão da política, e tenha acesso amplo aos dados e informações dos seus instrumentos de 
implementação e de gestão. A atuação dos órgãos de accountability, por sua vez, é essencial para monitorar a efetividade da política 
e, eventualmente, responsabilizar os agentes públicos e privados quando existem desvios de rota. O prisma de Governo Aberto nos 
permite identificar tais instrumentos, analisar o seu funcionamento e propor soluções para sua evolução, contribuindo assim, para o 
avanço em direção a uma governança democrática e à boa implementação da política.

Além desta introdução, este capítulo possui quatro seções, uma para cada dimensão de Governo Aberto analisada (participação, 
transparência e accountability) e uma última com considerações finais e recomendações.

10. CÓDIGO FLORESTAL

250 Lei Federal no 12.651/2012.
251 Lei Federal no 12.727/2012, faz alguns alterações na Lei no 12.651/2012; Decreto Federal no 7.830/2012, regulamenta a criação e funcionamento do SICAR; Decreto Federal no 8.235/2014, estabele normas 
gerais sobre o PRA; Instrução Normativa MMA no 2/2014, que regulamenta o CAR; Portaria MMA no 173/2013, institui o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Implmentação do Código Florestal.
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Uma maneira interessante de identificar a repercussão do Novo Código Florestal é acompanhar as menções a ele nas discussões 
do CONAMA. Suas atas mostram que o Conselho acompanhou o tema desde o debate legislativo sobre sua criação. O Código é 
mencionado nos sumários executivos de 14, das 22 reuniões da plenária realizadas entre janeiro de 2012 e agosto de 2017. Como 
efeito da nova lei, algumas das resoluções em tramitação no Conselho chegaram a ser arquivadas, por não atenderem às novas 
definições do Código (ver, por exemplo, debate na 117a reunião, 2015). A maior parte das discussões e informes no CONAMA sobre o 
Código concentra-se no instrumento do CAR. Recorrentemente é apresentado seu status de implementação, bem como são apontadas 
questões relacionadas ao desafio de garantir o funcionamento da política. Por exemplo, discute-se a desigualdade entre os estados em 
termos de capacidades administrativas para a implementação do CAR, e possíveis estratégias para contorná-la.

Diante da relevância da nova lei e dos desafios para a implementação dos seus instrumentos, conselheiros demandaram a criação 
de uma comissão interna ao CONAMA dedicada exclusivamente ao acompanhamento da implementação do Código Florestal. Como 
resposta, o MMA afirmou que seria criada uma instância permanente externa ao CONAMA, na qual o Conselho contaria com um 
representante (109a e 110a reuniões, 2013).

10.1. PARTICIPAÇÃO

Arquitetura participativa inexistente

O Grupo de Acompanhamento da Implantação do Código Florestal (GAICF) é esta instância e constituiu-se como o único acesso 
formal da sociedade civil à tomada de decisões sobre a implementação desta política. Ele foi criado em 2013 252, como um colegiado 
consultivo responsável por avaliar sugestões e acompanhar o processo de regulamentação e implementação do Código (Art. 2o). Há 
pouca informação pública disponível acerca do funcionamento do Grupo, e grande parte do que se apresenta aqui foi coletado por 
meio da LAI e de entrevistas com atores estratégicos realizadas na primeira fase da pesquisa. Os dados indicam dificuldades do GAICF 
de se institucionalizar e uma incapacidade de se estabelecer no cenário da política.

A Portaria de criação do Grupo indica os segmentos e organizações que o comporiam, sem esclarecer, no entanto, precisamente o 
número de representantes de cada um deles, o que inviabiliza a análise acerca dos detalhes de sua composição regimentalmente 
definida. Em resposta a pedido de informação 253, o MMA indica que integrantes chegaram a ser nomeados por suas respectivas 
organizações para compor o Grupo. Não obstante, o Ministério não encontrou documentos formalizando a composição completa. 
Alguns dos nomes fornecidos, tais como os dos integrantes do próprio MMA, segundo a resposta ao pedido de informação, apenas 
figuram em listas de presença das reuniões realizadas pelo Grupo.

252 Portaria MMA no 173/2013.
253 E-sic no 02680.002038/2017-97, respondido em 7 dez 2017.
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Quanto à realização de reuniões, órgãos oficiais apresentam informações conflitantes. O SFB afirma que foram realizadas nove 254, 
ao passo que a Secretaria Executiva do MMA afirma que o colegiado realizou ao menos cinco, ainda que tenha encontrado a ata de 
apenas uma delas 255. Sem a disponibilidade das atas, não é possível compreender que ações o Grupo pode ter realizado em seu 
período de existência, tampouco as discussões travadas internamente. Segundo o MMA, o Grupo encontra-se atualmente extinto, 
uma vez que a Portaria que o criou definiu que ele funcionaria por um período de dois anos apenas.

Atores entrevistados, todavia, indicam razões diferentes. Segundo informações obtidas nas entrevistas, a participação teria enfrentado 
problemas no GAICF, chegando a ser negado o acesso de atores societais não membros às reuniões, mesmo que na condição de 
ouvintes. Após a suspensão de seu funcionamento, em 2014, a sociedade civil teria chegado a enviar ofícios ao MMA para que o Grupo 
voltasse a funcionar, mas isso acabou não ocorrendo. 

Considerando que o acompanhamento da implementação do Código era uma das principais funções do GAICF, e que esse processo de 
implementação tem tomado mais tempo do que inicialmente esperado, com uma dose importante de embate principalmente entre 
organizações ambientalistas e atores do agronegócio, uma prorrogação do funcionamento do Grupo poderia auxiliar na resolução dos 
embates, ou ao menos na explicitação dos conflitos subjacentes à política pública.

O monitoramento pela sociedade civil

Diante da dificuldade de garantir espaços institucionais de participação, organizações societais ambientalistas sentiram a necessidade 
de se organizar para monitorar a implementação do Novo Código Florestal de forma autônoma, porém estruturada e contínua. Assim, 
em 2013 foi criado o Observatório do Código Florestal (OCF), por sete instituições 256. O objetivo declarado 257  do OCF é gerar e 
disseminar informações e análises que promovam transparência quanto à implementação do Novo Código e quanto ao processo de 
regularização ambiental de imóveis rurais no Brasil. Na prática, esse monitoramento tem sido concentrado sobre o desempenho dos 
dois principais instrumentos em implantação na política, já apresentados na introdução - os PRAs e o CAR.

Os resultados da atuação do OCF são compilados na produção de relatórios publicados em sua página e difundidos pelas organizações 
que o compõem. Em um de seus trabalhos mais recentes, realizou uma avaliação da implementação do Código desde sua promulgação, 
em 2012, até 2016. Evidenciar os entraves e os problemas de coordenação na implementação dos instrumentos da política foi o mote 
do relatório. As limitações encontradas seriam, segundo o diagnóstico do Observatório, agravadas, tanto pela ausência de instâncias 
permanentes de participação da sociedade civil, quanto pela reticência do Executivo em garantir transparência à política 258.  

254 E-sic no 02680.001786/2017-52, respondido em 10 nov 2017.
255 E-sic no 02680.002038/2017-97, respondido em 7 dez 2017.
256 Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), WWF-Brasil, SOS Mata Atlântica, Instituto Centro de Vida (ICV), The Nature Conservancy (TNC), Conservação Internacional (CI) e Instituto Sociambiental 
(ISA).
257 Disponível em: <http://www.observatorioflorestal.org.br/pagina-basica/o-observatorio-do-codigo-florestal>. Acesso em 1 Mar 2018.
258 AZEVEDO, A.; REIS, T. Código Florestal: Avaliação 2012-2016. IPAM Amazônia , 2017, p. 13. Disponível em: <http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2016/12/CódigoFlorestal_Avaliação2012.2016_OCF_IPAM.
pdf>. Acesso em: 5 Fev 2019. Quanto a esta reticência, uma das principais questões levantadas pelo OCF é o combate a uma Instrução Normativa do MMA que impõe sigilo a dados do CAR. “O MMA publicou 
dois decretos regulamentando a lei e não houve qualquer tipo de consulta pública. Publicou uma instrução normativa sobre o CAR em que ele impõe sigilos, que não são previstos em lei, e utiliza essa instrução 
normativa como uma amarra legal, ou seja, cita a instrução como se fosse respaldo para falta de transparência. Mas essa instrução normativa é um ato interno do MMA, ele não poderia respaldar nenhum tipo 
de ausência de transparência” (entrevistas da primeira fase da pesquisa). 
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Além do OCF, a Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura também tem concentrado parte de sua atuação no Código Florestal, 
com o objetivo de garantir a implementação da lei e articular atores envolvidos em uma agenda mínima de consenso. O Código é 
objeto exclusivo de um de seus Grupos de Trabalho 259 Sua atuação está voltada a acelerar a implementação do CAR, promover a 
transparência das informações contidas no Cadastro, auxiliar os estados na regulamentação dos PRAs, promover a regularização dos 
mecanismos econômicos do Código, e estimular a implementação e regulação de mecanismos de compensação de Reserva Legal260. 
Os posicionamentos mais recentes da Coalizão em relação ao Código envolveram a oposição a propostas do Congresso Nacional 
de prorrogação do prazo de registro no CAR 261, e a demanda de maior rapidez por parte do Supremo Tribunal Federal para julgar 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIn), que questionam dispositivos do Código, tais como a anistia àqueles que produziram 
desmatamento até 2008 262.

Boas práticas e limitações

Entre as políticas analisadas, o Código Florestal é uma das que apresenta as maiores limitações no que tange à participação societal. 
Essas limitações ocorrem de maneira marcante em dois níveis. No nível da arquitetura, fica prevista formalmente apenas uma 
experiência de participação - o GAICF - que atuaria, de maneira vaga, no monitoramento da implementação da política. Não há uma 
arquitetura que institua a representação societal em processos de planejamento da implementação (por exemplo, participação no 
planejamento da implementação do CAR), tampouco experiências que fiscalizem o atendimento às regras da política. Sequer parece 
haver instrumentos de política definidos sobre os quais atores societais poderiam incidir (tais como os planos anuais e relatórios de 
prestações de contas existentes nas políticas de concessões, por exemplo). Essas lacunas da arquitetura limitam consideravelmente 
a capacidade de incidência societal sobre a política e, como já apontado, as possibilidades de modulação dos conflitos subjacentes à 
regularização ambiental em imóveis rurais.

Em um segundo nível, da atuação efetiva da arquitetura, nem mesmo o único dispositivo previsto - o GAICF - encontra-se em 
funcionamento. Ou seja, a julgar pelos casos analisados nesta pesquisa, a política é completamente desprovida de entradas formais de 
participação da sociedade civil - nem do lado dos ambientalistas, nem do setor produtivo. O conflito em torno do Código, é claro, não 
deixa de existir. No entanto, sua moderação fica limitada aos dispositivos tradicionais de participação política, sobretudo o Congresso 
Nacional, e o Judiciário 263, tal como observado nas tentativas de prorrogação do prazo de registro das terras no CAR, e ADIns levadas 
ao STF.

A leitura das atas de reuniões de experiências participativas de outras políticas mostra que elas discutem a implementação do Código 
e suas implicações. No entanto, a falta de uma arquitetura formal que articule essas discussões ao processo decisório em torno da 

259 Integram o GT: Cargill, Iniciativa Verde, e Sociedade Rural Brasileira (SRB), Agroicone, Biofilica, BCRio, Geoflorestas, Ibá, Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), 
Solidaridad, The Nature Conservancy (TNC), Única, Unicamp, e WWF. 
260 COALIZÃO BRASIL CLIMA, F. A. Pós-Acordo de Paris: Caminhos para implementação da economia de baixo carbono, 2016. Disponível em: <http://cebds.org/wp-content/uploads/2016/09/Ps-Acordo-de-Paris-
Caminhos-para-Implementao-da-Economia-de-Baixo-Carbono-1-1.pdf>. Acesso em: 5 Fev 2019.
261 Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/posicionamentos/item/707-prorrogacao-do-cadastro-ambiental-rural-ameaca-implementacao-do-codigo-florestal>. Acesso em: 1 Mar 2018.
262 Disponível em: <http://www.coalizaobr.com.br/home/index.php/posicionamentos/item/679-julgamento-das-adis-do-codigo-florestal-e-urgente>. Acesso em: 1 Mar 2018.
263 Interessante notar que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade levadas ao Supremo Tribunal foram ajuizadas pela Procuradoria Geral da República e pelo PSOL. Os indícios são de que os atores societais, 
tais como a comunidade científica, teriam agido no sentido de municiar as Ações de dados. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/stf-comeca-a-julgar-se-novo-codigo-
florestal-e-legal-ou-nao/>. Acesso em: 1 Mar 2018.
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implementação do Código indica que elas sejam pouco capazes de ganhar escala ou capacidades mais concretas de incidência. Diante 
dessas lacunas, a sociedade civil tem se organizado em coalizões exclusivamente societais de incidência, cujas principais estratégias 
de atuação envolvem a produção de informação e posicionamentos públicos sobre a política.

A pesquisa analisou a transparência ativa e passiva relacionadas ao Novo Código Florestal. Para a transparência ativa foram definidas 
13 categorias de informação, a partir da análise de leis e decretos relacionados à política e de pesquisa junto a atores chave, esta 
última detalhada no Capítulo 3. As categorias definidas têm relação com as instâncias de governança e instrumentos da política como 
o CAR, os Termos de Compromisso de regularização ambiental e os embargos de desmatamento. Como explicado no inicio deste 
capitulo, o foco da pesquisa é na esfera federal, apesar de informações importantes sobre a política serem produzidas em âmbito 
subnacional, especialmente pelos estados, tais como os embargos de desmatamento e as autorizações de supressão emitidas pelos 
órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) 264 . Outra questão relevante é que a lei que institui o Novo Código Florestal, aborda 
questões relativas à exploração e ao transporte de produtos e subprodutos de origem florestal, que não foram analisados nesta seção.  
Por fim, dado que a política está em fase inicial de implementação, não foi analisada a transparência relacionada a alguns de seus 
instrumentos, que apesar de legalmente previstos, na prática, ainda não existem. As informações foram pesquisadas nos sites dos 
órgãos federais envolvidos diretamente com a política, especialmente o MMA e o SFB. Quando não encontradas nestes sites, foram 
utilizados sites de busca na internet.

Para testar a transparência passiva, por sua vez, foram realizados dois pedidos de informação para dois órgãos relacionados à política. 
Foram analisados o prazo de resposta e se a resposta respondeu às informações solicitadas. 

Na sequência, são apresentados a análise da legislação, os resultados da análise da transparência ativa e da transparência passiva. No 
final do capítulo são feitas recomendações para o aprimoramento da transparência da política.

10.2. TRANSPARÊNCIA

Análise da legislação

Além das leis gerais de acesso à informação, foram analisados duas leis, dois decretos, duas portarias , uma instrução normativa e 
uma portaria relacionadas ao Código Florestal 265. Tais normas definem as seguintes obrigações específicas de transparência ativa: 
disponibilização do CAR, por meio do SICAR 266; termos de Cooperação relacionados à regularização ambiental, também por meio do 
SICAR 267; embargos de desmatamento 268; informações sobre a supressão da vegetação nativa autorizada e sem autorização 269.

264 No caso dos Termos de Compromisso, apesar de serem celebrados com os órgãos estaduais de meio ambiente, foram incluídos na pesquisa, pois existe a previsão legal de sua disponibilização no SICAR.
265 Foram analisadas as seguintes normas federais: Lei no 12.651/2012; Lei no 12.727/2012; Decreto no 7.830/2012; Decreto no 8.235/2014; Instrução Normativa MMA no 2/2014; Portaria MMA no 173/2013.
266 Lei no 12.651/2012 e Decreto no 7.830/2012
267 Decreto no 8.235/2014
268 Lei no 12.651/2012
269 Portaria MMA  no  373/2008.
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Se por um lado as obrigações de transparência ativa estão relacionadas a apenas algumas categorias de informação produzidas no 
âmbito dos planos e das ações do Código Florestal e que são de interesse público, a LAI estabelece que informações de interesse 
coletivo ou geral devam ser divulgadas proativamente pelos órgãos públicos, incluindo como informações obrigatórias aquelas que 
permitam o acompanhamento de programas, projetos e ações. Compreende-se então que os documentos e as informações sobre o 
tema, com exceção daqueles que estiverem sob sigilo nos termos da lei, devam ser divulgados proativamente pelos órgãos públicos. 

Em relação ao CAR, instrumento central da política, a Lei o define como um registro público nacional, com finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

O Decreto no 7.830/2012 determina que um dos objetivos do CAR é “disponibilizar informações de natureza pública sobre a 
regularização ambiental dos imóveis rurais em território nacional, na Internet”. Este mesmo decreto determina, em seu Artigo 5o, 
que os dados do CAR deverão conter: dados do  proprietário,  possuidor  rural  ou responsável direto pelo imóvel rural; e planta 
georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação  da 
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e da localização das Reservas Legais.  

Porém, a Instrução Normativa no 3/2014 do MMA, que regulamenta a segurança das informações contidas no CAR, restringe, em seu 
artigo 4o, a divulgação das informações dos proprietários rurais e suas respectivas propriedades, incluindo nas restrições:

a) as que identifiquem os proprietários ou possuidores e suas respectivas propriedades ou posses, tais como CPF, CNPJ, nome, 
endereço físico e de correio eletrônico;

b) as que associem as propriedades ou posses a seus respectivos proprietários ou possuidores, configurando relações patrimoniais; 

c) as que associem meios de produção ou resultados de produção agrícola ou agroindustrial de imóvel rural específico a seus 
respectivos proprietários ou possuidores; e 

d) outras informações de natureza patrimonial.

Existe um intenso debate político e jurídico sobre a abertura integral dos dados do CAR. Nesta pesquisa, aderimos ao 
posicionamento de que as informações deveriam ser integralmente disponibilizadas, dado o interesse público sobre elas, e que a 
Instrução Normativa supracitada deveria ser revogada, pois está em desacordo com os princípios e a legislação mais ampla sobre 
transparência e acesso à informação. 
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Transparência Ativa

Como apresentado, a transparência ativa do Código Florestal foi analisada por meio de 13 categorias de informações, relacionadas à 
gestão e à efetiva implementação da mesma. A pesquisa analisou se essas categorias de informações estavam disponíveis de forma 
ativa, atualizadas e em qual formato.

Como resultado geral das categorias analisadas, 5 (38%) estavam integralmente disponíveis, 4 (31%) estavam disponibilizadas de 
forma parcial e 4 (31%) não estavam disponíveis. O Quadro 13, abaixo, sintetiza os resultados, analisados a seguir:

Quadro 13 - Transparência ativa do Código Florestal

Dados de desmatamento parcial Governança da implementação da Política sim 

Dados de degradação parcial GAICF - Membros não 

CAR - Dados desagregados parcial GAICF - Pautas e Atas não 

CAR - Dados cadastrais nacionais sim 
Autorizações de supressão da vegetação 

emitidas pelo  IBAMA
parcial

CAR - Shapes dos Imóveis cadastrados sim 
Autos de Infrações florestais emitidos pelo 

IBAMA
sim 

Termos de Cooperação  - integra dos 
documentos

não Áreas embargadas pelo IBAMA sim 

Termos de cooperação - mecanismos de 
acompanhamento

não 

Dados de desmatamento parcial Governança da implementação da Política sim 

Dados de degradação parcial GAICF - Membros não 

CAR - Dados desagregados parcial GAICF - Pautas e Atas não 

CAR - Dados cadastrais nacionais sim 
Autorizações de supressão da vegetação 

emitidas pelo  IBAMA
parcial

CAR - Shapes dos Imóveis cadastrados sim 
Autos de Infrações florestais emitidos pelo 

IBAMA
sim 

Termos de Cooperação  - integra dos 
documentos

não Áreas embargadas pelo IBAMA sim 

Termos de cooperação - mecanismos de 
acompanhamento

não 
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270 Disponível em: <http://www.car.gov.br/publico/imoveis/index>.Acesso em: 13 mai 2018

Dados do CAR e Termos de Regularização Ambiental

Em 2016, o SFB lançou um site 270 para a disponibilização dos dados públicos do SICAR. Com exceção das informações sobre dados 
cadastrais do proprietário e do registro do imóvel, as outras informações do CAR, por propriedade, estão disponíveis neste site, tais 
como: localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das 
áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais. Em função da restrição dos dados cadastrais, a categoria foi classificada como 
parcial.

Já os dados geoespaciais podem ser acessados e baixados por município e tiveram sua disponibilidade avaliada como “sim”. O site 
deveria permitir o download da base completa de uma única vez, dado que atualmente é necessário fazê-lo individualmente, por 
município. Outro ponto negativo é a necessidade de inserção de um e-mail válido e um código apresentado na tela para acessar os 
dados.

Os dados agregados do país e por estado sobre o CAR também são disponibilizados por meio de boletins periódicos elaborados 
pelo SFB. Tais documentos contêm informações como: dados de área passível de cadastramento em hectares, área cadastrada em 
hectares, quantidade de imóveis cadastrados; e percentual da área cadastrada.

Já as informações sobre os Termos de Compromisso, a serem celebrados pelos proprietários rurais como forma de adesão ao PRA, 
não foram encontradas.

Instâncias de Governança da Política

Um indicador analisou a existência de informações gerais sobre a governança da política, com a identificação dos órgãos responsáveis 
pela sua elaboração, execução e monitoramento. No site do SFB, existe uma seção que detalha as atribuições do órgão em nível 
federal e dos órgãos gestores estaduais da política. 

Além disso, foi analisada a disponibilização de informações sobre o GAICF, porém, as pautas, as atas e as informações sobre sua 
composição não foram encontradas.

Dados de Desmatamento e de Degradação

Como detalhado no capítulo sobre desmatamento, existem quatro sistemas de monitoramento de desmatamento e degradação 
da Amazônia (Prodes, Deter A, Deter B e Degrad) e um de desmatamento do Cerrado (Prodes “Cerrado”). Porém, como inexistem 
sistemas para os demais biomas, ambas as categorias foram classificadas como “parcial”. 
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Supressão, Embargos e Infrações

As autorizações de supressão da vegetação emitidas pelo Ibama foram consideradas como “parcial”, em função de não apresentarem 
os polígonos das áreas autorizadas. Em relação às áreas embargadas é possível acessar a lista com diversas informações, incluindo 
nome ou razão social; CPF ou CNPJ; localização do imóvel; extensão da área embargada; detalhamento da infração; data de inserção 
na lista de embargo. Além disso, é possível acessar as informações em um mapa. Sobre os autos de infração, encontra-se disponível 
uma lista com informações como tipo da infração, data, valor da multa, nome, CNPJ ou CPF, dentre outras informações. Ambas as 
categorias foram avaliadas positivamente.

Transparência Passiva

Foram realizados dois pedidos de informação, sendo um para o MMA e um para o para o SFB. Os pedidos foram realizados via e-SIC. 
Ambos os pedidos trataram do GAICF e foram respondidos dentro do prazo legal. O primeiro foi endereçado ao MMA, que repassou 
ao SFB. O SFB respondeu parcialmente o pedido, afirmando que o grupo foi coordenado pelo MMA, sendo, portanto, aquele órgão, o 
detentor das demais informações. Um recurso foi submetido, porém o SFB afirmou que não seria possível tecnicamente reencaminhar 
uma segunda vez o pedido para outro órgão e solicitou que o pedido fosse refeito. Dessa forma, um segundo pedido foi submetido ao 
MMA. O órgão respondeu parte dos itens, mas alegou não ter encontrado todos os documentos solicitados, o que aponta para uma 
falha na gestão documental relacionada ao GAICF.

Foram analisadas duas auditorias da CGU e duas do TCU. Como se verá a seguir, ambas as instituições concentraram suas ações sobre 
a capacidade de implementação do CAR e de outros instrumentos previstos no Novo Código Florestal.

O primeiro relatório da CGU 271 constitui uma Avaliação dos Resultados de Gestão. Este é um tipo de auditoria que se concentra sobre 
resultados obtidos por um órgão na gestão de alguma ação ou instrumento específico. O caso específico analisado aqui constitui uma 
avaliação, publicada em 2016, da implementação do CAR por parte do MMA. 

A despeito de ser de competência do MMA, a implementação satisfatória do CAR depende de um conjunto amplo de instituições, 
tanto internas quanto externas ao Ministério. É sobre este aspecto da política que se concentra a avaliação realizada pela CGU. O 
órgão avalia a divisão de atribuições entre as instituições que compartilham a responsabilidade sobre o instrumento no interior da 
estrutura do MMA (Secretaria de extrativismo e desenvolvimento rural sustentável, SFB e Secretaria Executiva do MMA). Também 

10.3. ACCOUNTABILITY

271 Relatório no 201505130. Avaliação dos Resultados de Gestão. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/8615.pdf>. Acesso em: 30 Nov 2018.
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avalia a articulação entre as instituições para a implementação do SICAR, compartilhada entre MMA, Universidade Federal de Lavras 
e Embratel. Por fim, a auditoria também avalia as articulações necessárias do ponto de vista federativo, entre ministérios federais e os 
OEMAs para a gestão do CAR nos estados.

Este último ponto merece destaque. A CGU avalia a integração dos dados do CAR entre todos os entes federativos, indicando quais 
estados possuíam sistema próprio de cadastramento de imóveis rurais e que foram integrados ao SICAR, e os que ainda se encontram 
em processo de integração. Também identifica a articulação do MMA com o MDA e com o MAPA para realizar capacitações nos 
estados, tanto para o atendimento de assentamentos, quanto para a mobilização de secretarias estaduais e municipais para integrarem 
a implementação do CAR à gestão do Programa ABC.

Como resultados, o relatório sistematiza pontos positivos e negativos encontrados em suas avaliações. De maneira geral, mesmo 
que reconheça o compartilhamento de atribuições na gestão do CAR e do SICAR, a CGU identifica debilidades na disponibilidade de 
recursos, na estrutura de funcionários e de procedimentos institucionais que interferem no cumprimento de etapas da política, o que 
poderia impactar negativamente seu resultado final.

A gestão do CAR também é foco do segundo relatório de auditoria da CGU 272, realizado sobre o funcionamento do SFB em 2015. Essa 
avaliação está inserida em um processo mais amplo de uma reestruturação do SFB realizada entre 2014 e 2015, a partir do qual a 
gestão do CAR é uma de suas principais diretrizes de atuação. Mais especificamente, o SFB tornou-se, então, responsável não apenas 
pelo processo de cadastramento dos imóveis rurais, mas também, em um momento seguinte, pela formulação de políticas públicas de 
restauração e recomposição de áreas degradadas identificadas a partir do CAR (ata da 30a reunião da CGFloP, maio de 2015).

A auditoria da CGU busca, então, avaliar os impactos dessas mudanças sobre o SFB. Os resultados apresentados são negativos. Há 
um entendimento da CGU de que o aumento das atribuições do SFB haveria dificultado o trabalho do órgão. De acordo com o 
relatório, o acúmulo de atribuições foi oneroso para o órgão, e a carência de funcionários é mencionada reiteradamente como um 
fator limitador de sua capacidade de operar a contento. O relatório também menciona o estágio incipiente de normatização do 
SFB, que também traria entraves para a realização adequada de suas atividades.  Não apenas sua estrutura institucional ainda se 
encontrava em adaptação, como ainda inexistia, à época, um regimento interno que regesse as ações do órgão.

A implementação dos instrumentos previstos no Novo Código Florestal também foi objeto dos dois relatórios do TCU analisados 
na pesquisa. Nesse caso, merece destaque a relação institucional estabelecida entre o Tribunal e o Congresso Nacional. Ambos os 
relatórios tratam de uma mesma demanda, realizada pelo Congresso Nacional, para que o TCU fornecesse informações sobre o CAR 
e outros instrumentos - Cotas de Reserva Ambiental (CRA), Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e os Planos de Regularização 
Ambiental (PRA). Especificamente, a demanda indagava, para cada um dos instrumentos, o estágio de implementação, os principais 
desafios enfrentados no processo e os impactos de sua implementação. 

272 Relatório no 201503374. Auditoria Anual de Contas. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/7413.pdf>. Acesso em: 30 Nov 2018.
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O envio de demandas de auditorias do TCU por parte do Congresso é previsto institucionalmente no funcionamento do órgão. Quando 
essas demandas ocorrem, o TCU deve julgar sua admissibilidade e, caso sejam aceitas, tornam-se uma prioridade do Tribunal, que tem 
um prazo de 60 dias para enviar os resultados da auditoria ao Legislativo. O primeiro relatório 273  trata do julgamento da admissibilidade 
da demanda, que no caso específico foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado. O segundo274, por sua vez, relata 
os principais resultados da auditoria realizada sobre o MMA e o SFB, com o objetivo de atender à solicitação do Congresso. O relato 
é organizado de acordo com as perguntas realizadas pelo Senado, e indica o estágio de implementação e os principais desafios para 
cada um dos quatro instrumentos mencionados. À época, estavam em estágio relativamente avançado a implementação do CAR e a 
regulamentação estadual do PRA. A regulamentação da CRA estava prevista para 2018 e o PSA dependia do desenvolvimento de um 
aplicativo pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Como desafios, foram destacadas a dependência de recursos externos (doações 
e empréstimos de organismos internacionais) para a implementação do CAR e a limitação da capacidade técnica e operacional dos 
OEMAs para a implementação do PRA.

273 Acórdão no 2.792/2017. Solicitação do Congresso Nacional. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
ENTIDADE%253A%2528servi%25C3%25A7o%2520florestal%2520brasileiro%2529/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/3/false>. Acesso em: 30 Nov 2018.
274 Acórdão no 59/2018. Solicitação do Congresso Nacional. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/
ENTIDADE%253A%2528servi%25C3%25A7o%2520florestal%2520brasileiro%2529/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/2/false>. Acesso em: 30 Nov 2018.

As análises realizadas permitem uma compreensão geral sobre o funcionamento dos instrumentos de participação, de transparência 
e de accountability associados ao Código Florestal e à elaboração de recomendações para o seu aprimoramento.

10.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES

Participação

Como indicado acima, a arquitetura participativa em torno do Novo Código Florestal é das mais precárias entre as políticas estudadas 
nesta pesquisa. Isso significa que a entrada de interesses societais sobre a tomada de decisões desta política possivelmente encontra-
se mais limitada aos mecanismos tradicionais, tais como o Congresso Nacional. Esse tipo de limitação restringe a capacidade de 
influenciar a política àqueles atores que apresentam um envolvimento mais bem estruturado nessa arena. A pluralização de 
experiências participativas, por sua vez, pode ajudar a fomentar a entrada de atores mais variados e na tomada de decisões da 
política. Com base nesse diagnóstico, recomendamos:

• Criar uma instância permanente de participação social para acompanhamento da implementação do Novo Código, ou então a 
reativação do GAICF;
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Transparência

A análise da transparência ativa relacionada ao Código Florestal evidenciou deficiências significativas, dado que mais da metade das 
categorias avaliadas não está disponível. Um aspecto positivo da transparência ativa é o SICAR, lançado em 2016. Trata-se de uma 
plataforma que permite o acesso a parte importante das informações sobre o CAR.

 Com a disponibilização integral dos dados do Cadastro e futuramente dos demais instrumentos de implementação do Código Florestal, 
a sua função de promoção da transparência e do acesso à informação da política será intensificada.  

Em relação à transparência passiva, apesar do número reduzido de pedidos realizados, a análise aponta para deficiências na gestão 
da informação, o que implicou no repasse equivocado dos pedidos entre o MMA e o SFB e na impossibilidade de acesso a todos os 
documentos solicitados. 

A partir desse conjunto de análises, elaboramos as seguintes recomendações para o aprimoramento da transparência do Código 
Florestal:

• Disponibilizar todos os dados da base do CAR, como nome completo e CNPJ/CPF dos proprietários, o nome da propriedade e as 
informações do registro do imóvel;

• Possibilidade de download único de toda a base de dados dos shapefiles dos imóveis cadastrados no CAR. Exclusão do 
requerimento de inserção de um e-mail válido e código captcha para acessar os dados;

• Disponibilizar os boletins mensais do CAR e as informações dos dados cadastrais nacionais e por estado em formato compreensível 
por máquina e em formato não proprietário; 

• Disponibilizar as informações sobre membros, atas e pautas do GAICF;

• Disponibilizar os Termos de Compromisso relacionados ao PRA, bem como informações sobre o seu cumprimento;

• A análise do CONAMA mostra que o Código é objeto de várias das discussões realizadas no Conselho. Ainda assim, o governo 
federal não atendeu ao pedido dos conselheiros de instituir uma comissão interna voltada ao monitoramento desta política. 
Sugerimos, portanto, ações que promovam maior capacidade de incidência do CONAMA sobre a implementação do Código 
Florestal.
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Accountability

Os resultados indicam que CGU e TCU têm realizado um monitoramento bastante detalhado da implementação dos instrumentos do 
Novo Código Florestal. É importante que este monitoramento sirva de subsídio para a atuação da sociedade civil em relação a esta 
política, na medida em que apresenta um potencial importante de qualificação de seu conhecimento sobre seus principais gargalos. 

Dois pontos que merecem destaque nas auditorias realizadas e que sugerimos serem reforçados em futuras auditorias dizem respeito 
à relevância da dimensão federativa para esta política, e à importância da articulação do TCU com o Congresso Nacional. Quanto ao 
primeiro ponto é fundamental o papel do governo federal na articulação com os estados para garantir a implementação, tanto do 
CAR, quanto do PRA em suas jurisdições. Assim, a continuidade da atenção do TCU sobre esse processo pode esclarecer sobre onde 
se encontram os principais desafios a serem enfrentados para a implementação da política. Quanto ao segundo ponto, como visto 
acima, o Poder Legislativo foi um dos protagonistas do processo de revisão do Código Florestal e exerce influência importante sobre 
suas características. Nesse sentido, a produção de diagnósticos sobre a implementação dessa política, seus resultados e impactos, é 
relevante para qualificar o debate legislativo em torno no Novo Código Florestal.

Com base nesses resultados, recomenda-se:

• Continuidade do acompanhamento realizado pela CGU e TCU, para que seus diagnósticos possam ser atualizados de acordo com 
o andamento da política. Por exemplo, a auditoria da CGU sobre o SFB ocorreu em um momento em que o órgão se encontrava 
ainda em processo de reestruturação. Se a auditoria fosse realizada novamente, como o SFB estaria? Como as novas atribuições 
se sedimentaram na rotina institucional do órgão?

• Articulação do próprio TCU com os TCEs para o monitoramento da implementação dos instrumentos do Código Florestal, tais 
como o CAR e o PRA, nos moldes do que foi realizado na avaliação do SNUC;

• Considerar como objetos de suas auditorias o atendimento a regras de transparência e o funcionamento das instâncias 
participativas existentes ou previstas. Como indicado neste relatório, estes são pontos onde a qualidade da gestão das políticas 
apresenta lacunas importantes a serem preenchidas.
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Os resultados apresentados acima fornecem um panorama do status das políticas de clima, florestas e agricultura no que diz respeito 
aos princípios de Governo Aberto. Concluímos que a utilização deste referencial permitiu obter um mapeamento abrangente sobre os 
principais momentos em que as políticas estudadas são postas sob escrutínio da sociedade civil, ou de instituições estatais de controle 
e sobre a qualidade desses processos.

Após obtermos os resultados individuais, por política, realizamos uma reflexão mais geral, que permitiu levantar diagnósticos e 
recomendações, em alguma medida, aplicáveis de maneira mais genérica sobre todas as políticas. Essa reflexão pode ser encontrada 
no Sumário Executivo, no início deste relatório. Como considerações finais, acreditamos que vale a pena levantar algumas das questões 
que mais nos chamaram atenção ao longo da pesquisa e que podem constituir caminhos promissores de pesquisas futuras.

Alguns dos achados indicam a relevância das regras para a estruturação dos pontos de acesso da sociedade civil às informações e ao 
processo decisório das políticas. Isso ficou particularmente claro nas análises das categorias de informação previstas legalmente no 
eixo da transparência, e das audiências e consultas públicas para o eixo da participação. Em ambos os casos, regras mais detalhadas, 
que definiam critérios específicos das informações a serem disponibilizadas, bem como procedimentos claros para a realização das 
consultas e audiências, vieram acompanhados de maiores índices de transparência e uma aparente maior robustez dos processos 
participativos.

Ao mesmo tempo, todavia, os resultados também esclarecem que as previsões legais não são suficientes para garantir a concretização 
das relações socioestatais pressupostas nas próprias regras. Isso fica particularmente evidente na análise das arquiteturas participativas. 
O grau em que o funcionamento dessas experiências espelha as determinações de seus regulamentos varia de maneira expressiva e a 
constatação de que apenas uma parte das instâncias permanentes previstas encontravam-se operantes quando da análise indicam a 
existência de outros fatores que permitam à sociedade civil caminhos institucionais de incidência. Quanto a este aspecto, alguns casos 
indicam que, por mais que as regras definam funções específicas das instâncias sobre o funcionamento da política, seu andamento 
não é prejudicado quando essas instâncias deixam de operar. De qualquer forma, a evolução das pesquisas poderá oferecer novas 
teses sobre os determinantes dessa variação.

Em relação ao eixo de accountability, um dos resultados que nos chamou atenção é a concentração da atuação do CGU e do TCU na 
fase de avaliação das políticas, comparada à atuação das experiências participativas, mais voltada à formulação e planejamento das 
mesmas. Também identificamos que a atuação articulada, ou em rede, das instituições de accountability pode estar relacionada a uma 
elevação do escopo de suas avaliações, tal como identificado nas auditorias sobre as UCs nos diferentes estados da Amazônia Legal - 
algo provavelmente inviável sem a parceria entre TCU e TCEs. As recomendações se concentram neste ponto fundamental, e apontam 
que a qualidade da incidência dos órgãos de accountability pode estar ligada de maneira importante à sua capacidade de compartilhar 
o planejamento das auditorias, seus resultados, e estratégias de execução. Aponta-se, portanto, para um caminho promissor de maior 
articulação entre o controle institucional com as experiências participativas e as organizações e coalizões da sociedade civil.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A análise das dimensões de Governo Aberto permite, tanto compreendermos as lacunas para avançarmos na democratização da 
relação entre Estado e sociedade, o que inclui a existência e o bom funcionamento de arquiteturas participativas e de mecanismos 
de transparência ativa e passiva, quanto alguns dos desafios para a efetividade das políticas, tal como identificado na atuação das 
instituições de accountability. Esperamos que os resultados obtidos pela pesquisa possam auxiliar os atores políticos na compreensão 
dessas lacunas e desafios e subsidiá-los nos esforços para sua superação.
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